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  : دُ عْ بَـ وَ 

هللاِ ِيف   خُ اْألَ   َيلَّ إِ   بَ غَّ رَ   دْ قَ فَـ  شَ ِيف   رَ ظَ النَّ   يلَ جِ أُ   نْ أَ ،  اَىل عَ تَـ   هللاُ   هُ قَ فـَّ وَ   يُّ رِ ائِ زَ اجلَْ   يُّ يسِ رِ شِ نْ وَ الْ   َرفِيقٌ   دٌ مَّ حمَُ         هِ حِ رْ  

وَ ذِ الَّ  نَ لَ عَ   هُ عَ ضَ ي  فَ الَ عَ تَـ   ?َِّ ?ِ   اً ينعِ تَ سْ مُ   هُ تَ بَـ غْ رَ   تُ يْ بـَّ لَ فَـ ،  ةِ يَّ لِ احلَْ   اتِ رَ مَ ثَّ ل ?ِ   ونُ لُ عْ مَ الْ   اْآلُجرُّوِميَّةِ   مِ ظْ ى      فَ رْ الطَّ   تُ حْ رَّ سَ ی 

  قَ بْ طِ   ياً ائِ جَ   هِ بِ   يهِ فِ   حُ دَ قْ ا يُـ ِممَّ   اً يجِ ?َ ،  نِّ فَ ا الْ ذَ  هَ ِيف   ئِ دِ تَ بْـ مُ الْ   ةِ يَّ غِ بَ بِ   اً يافِ وَ   هِ مِ جْ حَ   رِ غَ ى صِ لَ عَ   هُ تُ يْـ فَ لْ أَ فَ ،  » عِ ضْ وَ «الْ   اذَ  هَ ِيف 

  دِ اعِ وَ قَ الْ   يحِ ضِ وْ تَـ بِ   بِ الِ لطَّ ?ِ   يِّ قِ ي الرُّ غِ تَ بْـ مُ لِ   بٍ زِ الَ   ةُ بْ رَ ضَ   كَ لِ ذَ ا وَ ا?َِ رَ عْ إِ وَ   ةٍ لَ ثِ مْ أَ   نْ مِ   انَ ا كَ مَ   الَّ إِ   مَّ هُ اللَّ ،  ومِ ظُ نْ مَ الْ   لِ صْ اْألَ   ارِ دَ قْ مِ 

  . ئاً يْ شَ فَ   ئاً يْ شَ   دِ اصِ قَ مَ الْ   يكِ اتِ ى هَ لَ عَ  يبِ رِ دْ التَّ وَ 

  . يبٌ جمُِ  يعٌ مسَِ   هُ نَّ إِ   نيَ ئِ دِ تَ بْـ مُ الْ   مِ لْ عِ الْ  بَ الَّ طُ   هِ بِ   عَ فَ نْـ يَـ وَ   ابَ وَ الثـَّ هُ لَ   لَ زِ جيَْ   نْ أَ   لُ أَ سْ أَ   ا?َُّ وَ 
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َ
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ُ
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  هِ بِ حْ صَ وَ   هِ ى آلِ لَ عَ وَ   نيٍ يِ بْ تَـ   حَ صَ فْ أَ   هُ نَ يـَّ بَـ   نْ مَ   ىلَ عَ   مُ َال السَّ وَ   ةُ َال الصَّ وَ ،  نيٍ بِ مُ   ِيبٍّ رَ عَ   انٍ سَ لِ بِ   هُ ابَ تَ كِ   لَ زَ نْـ ي أَ ذِ الَّ   ?َِِّ   دُ مْ احلَْ 
  . نيَ مِ الِ عَ   هِ وا بِ انُ كَ   ينَ ذِ الَّ 

  : دُ عْ ا بَـ مَّ أَ 
بَـ ينِّ مِ   بَ لَ طَ   دْ قَ فَـ  مِ اِين وَ خْ إِ   ضُ عْ   نَ لَ عَ   راً سَّ يَ مُ   حاً رْ شَ   مْ هلَُ   عَ ضَ أَ   نْ أَ   مِ لْ عِ الْ   ةِ بَ لَ طَ   نْ       دٍ مَّ حمَُ   هِ بِ احِ صَ لِ   اْآلُجرُّوِميَّةِ   مِ ظْ ى 

  حُ رْ ا الشَّ ذَ هَ   جَ رُ  خيَْ َال   نْ  أَ ِيف   -  يدِ هْ جُ   الً ذِ ?َ   -  تُ يْ خَّ وَ تَـ وَ   كَ لِ ى ذَ لَ عَ   مْ هُ تُـ بْـ جَ أَ فَ ،  » يِّ يطِ قِ نْ الشَّ   هِ بِّ رَ   دِ يْ بَـ «عُ ـبِ   وفِ رُ عْ مَ الْ   بٍّ أَ   نِ بْ 
فَ ِيف   ئِ دِ تَ بْـ مُ لْ لِ   وعٌ ضُ وْ مَ   هُ نَّ أَ   وَ هُ وَ ،  ومِ ظُ نْ مَ الْ   لِ صْ اْألَ   ضِ رَ غَ   نْ عَ    ،  هِ مِ هْ فَـ   ارَ دَ قْ مِ   يَ اعِ رَ يُـ   نْ أَ   مُ زِ لْ تَـ سْ يَ   كَ لِ ذَ وَ ،  وِ حْ النَّ   نِّ  
  طُ سْ بَ الْ وَ   عُ سُّ وَ التـَّ  انَ كَ فَ ،  نِّ فَ ا الْ ذَ هَ  تِ َال وِّ طَ مُ فَ  اتِ طَ سِّ وَ تَـ  مُ َىل إِ   لَ قِ تَ نْـ يَـ  نْ أَ  لَ بْ قَـ  هُ فَ رِ عْ يَـ  نْ أَ  ئِ دِ تَ بْـ مُ لْ لِ  نُ سُ ا حيَْ مَ   يهِ فِ  رَ كَ ا ذَ ذَ لِ وَ 

  فُ رِ صْ يَ   كَ لِ ذَ   ذْ إِ ،  دٍ جمُْ   ْريُ غَ   هُ نَّ ِألَ   امِ قَ مَ ا الْ ذَ  هَ ِيف   يٍّ ضِ رْ مَ   ْريُ غَ   رٌ مْ أَ   فِ َال اخلِْ   لِ ائِ سَ مَ   رِ كْ ذِ بِ   هِ ومِ ظُ نْ مَ   وْ أَ   لِ صْ ا اْألَ ذَ هَ   حِ رْ  شَ ِيف 
  . وسٌ مُ لْ مَ   ولٌ قُ عْ مَ  ءٌ يْ شَ  كَ لِ ذَ وَ  بِ لَ الطَّ  ةِ ايَ دَ  بِ ِيف  مْ هُ وَ  هُ ?َّ إِ   مْ ا?ِِ عَ صْ تِ سْ ِالِ   هُ نْ عَ  نِّ فَ الْ  اذَ هَ   ةِ بَ لَ طَ   نْ مِ  اً ري ثِ كَ 

الْ ِيف   مِ لْ عِ الْ   ةِ بَ لَ طَ   ضَ عْ بَـ   دُ ا جتَِ مَ نَ يْـ بَـ    وطٍ بُ ضْ مَ   ْريُ غَ   صٌ رْ حِ   وَ هُ وَ   -  مْ هُ صُ رْ حِ   مْ هُ عُ فَـ دْ يَ   كَ لِ ذَ   نْ مِ   يضِ قِ ى النَّ لَ عَ   ةِ ايَ دَ بِ  
 اهَ مُ هَ فْ يَـ  هُ نَّ ى أَ عَ دَّ اِ   نِ إِ وَ  تِ َال وَّ طَ مُ الْ   اتِ وطَ سُ بْ مَ الْ  لِ ائِ سَ مَ  نْ مِ   مْ هُ امُ هَ فْـ أَ   هُ يقُ طِ  تَ َال   ا ِممَّ  ةِ ادَ زَ تِ سْ  اْالِ َىل إِ  -   جِ رُّ دَ التَّ  ونِ انُ قَ   طِ ابِ ضَ بِ 
  ِيف   ةٍ دَ ابَ كَ مُ   ونَ دُ  يئاً شَ فَ  ئاً يْ شَ   كُ رِ دْ يُ  لْ بَ ،  ةً لَ مجُْ   هُ اتَ فَ  ةً لَ مجُْ   مَ لْ عِ الْ   كَ رِ دْ يُ   نْ أَ  ادَ رَ أَ   نْ مَ   نَّ ِألَ ،  هُ نْ عَ  بُ هَ ذْ تَ وَ   دُّ نِ ا تَ مَ   انَ عَ رْ ا سُ ?ََّ إِ فَ 
  رُ ذَ حيَْ   كَ لِ ذَ كَ َو «  :عِ امِ السَّ  ةِ رَ كِ ذْ  تَ ِيف  ةٍ اعَ مجََ  نُ بْ اِ   الَ قَ ،  ا?َِ ?َّ إِ   لَ بْ قَـ  دِ ائِ وَ فَ لْ لِ   اً ديُّ صَ تَ   بِ تُ كُ الْ   يقِ ارِ فَ تَـ  ِيف  اتِ عَ الَ طَ مُ الْ   نِ عَ   نٍّ فَ   يِّ أَ 

  هُ ؤُ رَ قْ ي يَـ ذِ الَّ   ابَ تَ كِ ي الْ طِ عْ يُـ   لْ بَ ،  هُ نَ هْ ذِ   قُ رِّ فَ يُـ وَ   هُ انَ مَ زَ   عُ يِّ ضَ يُ   هُ نَّ إِ فَ ،  اتِ فَ نـَّ صَ مُ الْ   يقِ ارِ فَ  تَـ ِيف   اتِ عَ الَ طَ مُ الْ   نَ مِ   هِ بِ لَ طَ   اءِ دَ تِ بْ  اِ ِيف 
  ةُ مَ َال عَ   هُ نَّ إِ فَ   بٍ وجِ مُ   ْريِ غَ   نْ مِ   ابٍ تَ  كِ َىل إِ   ابٍ تَ كِ   نْ مِ   لِ قُّ نَـ التـَّ   نَ مِ   رُ ذَ حيَْ   كَ لِ ذَ كَ َو   هُ نَ قَّ يَـ تَـ  يَـ ىتَّ حَ   هُ تَ يـَّ لِ كُ   هُ ذُ خُ ي ?َْ ذِ الَّ   نَّ فَ الْ   وِ أَ 
  . ـ » اه  ...حِ َال فْ اْإلِ  مِ دَ عَ وَ   رِ جَ ضَّ ال 

  : يطَ قِ نْ شِ   دِ َال  بِ  ِيف ِيب لَ طَ  ةِ ايَ دَ  بِ ِيف  تُ ظْ فِ ا حَ مَ  لِ وَّ أَ   نْ مِ  انَ كَ َو 
تَـْوِعبِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ هْ  ِاسـ ــَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اَب ِإْن بََدأْتـ ــَ   اْلِكتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الُ  ــَ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ نِْتقـ َررْ  فَاْالِ ـــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُه ُدوَن ضـ ــْ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   َعنـ

هْ  ــَ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُربُوِر َمْهَلکـ ــْ ُه ُدوَن الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــُ   َوِفْعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــــــَ َواُ    ُكْن مـ ــْ هْ ســـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــَ تـ ِذي أَتـَيـْ ـــــــــــــــــــــَّ ْيِخ الـ ـــــــــــــــــــــَّ   َع الشـ
رْ  ْريُ نَظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ُه غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   َوُدوَن ِإْذٍن ِمنـ

هْ  قُ َوَذوْ  اِيف اْلَربَكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   َذا َوَذا يـُنـ
  

،  هُ تُ قْـ وَ   نيَ  حيَِ ىتَّ حَ   هُ نُ هْ ذِ   هُ غُ لُ بْـ  يَـ ا َال مَ   بِ الِ لطَّ لِ   يَ طِ عْ  يُـ َال   نْ أَ وَ ،  يلِ وِ طْ ا التَّ ذَ هَ  لَ ثْ مِ   هِ حِ رْ  شَ ِيف   بَ نِ تَ جيَْ  نْ أَ  مِ لِّ عَ مُ ى الْ لَ عَ وَ 
قِ مَ كَ فَ  «طَ يلَ ا  تَـ ِيف   يسٌ فِ نَ   مٌ َال کَ   -  هللاُ   هُ ِمحَ رَ   -   يِّ دِ عْ السَّ   نِ محَْ الرَّ   دِ بْ عَ   خِ يْ لشَّ لِ وَ ،  » ارِ غَ الصِّ   مُّ سُ   ارِ بَ كِ الْ   امُ عَ :      هِ ريِ سِ فْ  

  . تُ رْ كَ ا ذَ مَ لِ   يداً كِ ْو تَـ   هُ لَ قُ نْـ أُ  نْ أَ   تُ بْ بَـ حْ  أَ َىن عْ مَ ا الْ ذَ  هَ ِيف 



  

٨  

مَ وسَ مُ   ةِ صَّ قِ   دِ ائِ وَ فَـ   ضِ عْ بَـ لِ   هِ رِ كْ ذِ   دَ نْ عِ   -   هللاُ   هُ ِمحَ رَ   -  الَ قَ  أَ هَ نْـ مِ وَ «   :رِ ضِ اخلَْ   عَ ى  رَ ذَ إِ   مَ لِّ عَ مُ الْ   نَّ ا  الْ أَ ا      ةَ حَ لَ صْ مَ ى 
إِ ِيف  يَ ىتَّ حَ ،  اءِ يَ شْ اْألَ   ضِ عْ بَـ   نْ عَ   الِ ؤَ السُّ   ِيف   اءَ دَ تِ بْ اْالِ   كَ رتُْ يَ   نْ أَ   مِ لِّ عَ تَـ مُ لْ لِ   هِ اعِ يزَ   يُ ذِ الَّ   وَ هُ   مُ لِّ عَ مُ الْ   ونَ كُ     ،  ا هَ يْـ لَ عَ   هُ فُ وقِّ ي 
ا  هَ كُ ِر دْ  يَ َال   وْ ا أَ هَ نْـ مِ  مُّ هَ ا أَ هَ ريُْ  غَ ِيت الَّ  اءِ يَ شْ اْألَ   الِ ؤَ  سُ ِيف   يقِ قِ الدَّ  نِ عَ   اهُ ?ََ   وْ أَ ،  اً ر اصِ قَ  هُ مُ هْ فَـ   انَ ا كَ ذَ ا إِ مَ كَ ،  عُ بَ تـَّ تُـ  ةَ حَ لَ صْ مَ الْ  نَّ إِ فَ 
  . ـ اه   »ثِ حْ بَ الْ   وعِ ضُ وْ  مَ ِيف  قُ لَّ عَ تَـ  يَـ َال   االً ؤَ سُ  لُ أَ سْ يَ   وْ أَ ،  هُ نُ هْ ذِ 

  هللاُ  هُ ظَ فِ حَ   - يِّ يطِ قِ نْ الشِّ  ودِ دُ وَ الْ  دِ بْ عَ  نِ بْ  يٍّ لِ عَ  دٍ مَّ حمَُ   نِ بْ   املٍِ سَ   دٍ مَّ حمَُ  ةِ مَ الَّ عَ ا الْ نَ خِ يْ ى شَ لَ عَ  حَ رْ ا الشَّ ذَ هَ  تُ ضْ رَ عَ  دْ قَ وَ 
  نَ ذِ أَ   مثَُّ ،  اهَ نْـ مِ   قَّ دَ أَ   اتٍ ارَ بَ عِ بِ   اتِ ارَ بَ عِ الْ   ضَ عْ  بَـ ِيل   ريََّ غَ وَ ،  أٍ طَ خَ   وْ أَ   وٍ هْ سَ   نْ مِ   يهِ فِ   تُ عْ قَـ وَ   ا مَ ِيل   حَ حَّ صَ فَ ،  ةَ كَّ  مَ َىل إِ   مَ دِ ا قَ مَّ لَ   -
  . اءِ زَ اجلَْ   ْريَ  خَ ينِّ عَ   هللاُ  اهُ زَ جَ ، هِ عِ بْ طَ وَ  هِ يمِ لِ عْ تَـ  بِ ِيل 

  . » اْآلُجرُّوِميَّةِ   مِ ظْ نَ   حِ رْ  شَ ِيف  ةَ يَّ لِ احلَْ   اتِ رَ مَ الثَّ : « هُ تُ يْـ َمسَّ وَ 
  يعٌ مسَِ  يبٌ رِ قَ  هُ نَّ إِ ، مِ لْ عِ الْ  ةَ بَ لَ  طَ اِين وَ خْ إِ   هِ بِ   عَ فَ نْـ يَـ  نْ أَ وَ ، ميِ رِ كَ الْ  هِ هِ جْ وَ صاً لِ الِ خَ  هُ لَ عَ جيَْ  نْ أَ  -  زَّ عَ وَ  لَّ جَ  - هللاَ  لُ أَ سْ أَ ا وَ ذَ هَ 

  . اءِ عَ الدُّ   يبُ جمُِ 
ُ أَْعَلمُ . وِ حْ ا النَّ ذَ هَ   ىلَ عَ   حِ رْ ا الشَّ ذَ هَ  اجِ رَ خْ ى إِ لَ  عَ ِين دَ اعَ سَ   نْ مَ  يعَ مجَِ  رَ كُ شْ أَ   نْ  أَ ِين وتُ فُ  يَـ َال وَ    . َوا?َّ

  بَ تَ كَ َو 

محم د  ر ف الْ يقنْ ورِش يس ي 
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ُد: ــَّ ـــــــــــــــــــــــــــــ ِه ُحمَمـ ـــــــــــــــــــــــــــــــِّ ُد َربـ ــْ ـــــــــــــــــــــــــــــ اَل ُعبـَيـ ـــــــــــــــــــــــــــــــَ   قـ
ى ــــــــــــــــــــــَ تَـقـ وِل اْلُمنـْ ــــــــــــــــــــــُ ى الرَّسـ ــــــــــــــــــــــَ لِّيًا َعلـ ــــــــــــــــــــــَ   ُمصـ

دُ  ـــــــــــــــــــــــْ ومِ  :َوبـَعـ َذا اْلَمْنظــــــــــــــــــــــــُ ُد بــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــــْ   فَاْلَقصـ
رَا ــُ ُه َوَعســــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ْن أَرَاَد ِحْفظـ ــَ   ِلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــَ لِّ َعمـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــُ َتِعُني ِيف كـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــْ   َوهللاَ َأسـ

  

دُ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَْ وِر َأمحـ لِّ اْألُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ ــُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ َ ِيف كـ   ا?َّ
ى ْحِبِه َذِوي التـُّقــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ِه َوصـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــِ   َوآلـ
رُّومِ  ِن آجـــــــــــــــــــــــــــُ ــْ وِر اِبـــــــــــــــــــــــــ ثـــــــــــــــــــــــــــُ ِهيُل َمنـْ ــــــــــــــــــــــــــْ   َتسـ
رَا ـــــــــــــــــــــِ ْد نُثـ ا قــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــَ َظ مـ ـــــــــــــــــــــَ ِه َأْن َحيْفـ ـــــــــــــــــــــْ   َعَليـ
لْ  ــــــــــــــــــــــــَ ِه اْلُمتَّكـ ــْ ِدي َوَعَليـــــــــــــــــــــــ ــْ ــــــــــــــــــــــ ِه َقصـ ــــــــــــــــــــــــْ   ِإلَيـ
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َد?َ  ــــــــــــــــــــــــْ َالَم ِعنـ َتِمعْ  - ِإنَّ اْلكـــــــــــــــــــــــــَ   - فـَْلَتســـــــــــــــــــــــــْ
َىن: ـــــــــــــــــــــــــــْ ا يـُبـ ـــــــــــــــــــــــــــَ ِيت َعَليـْهـ ـــــــــــــــــــــــــــَّ اُمُه الـ ـــــــــــــــــــــــــــَ   أَْقسـ

ضِ  ــْ ــــــــــــــــــــــ ُم ِ?ْخلَفـ ــْ ِوينِ ، فَاْالِســـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــْ   أَوْ ، َوِ?لتـَّنـ
نْ  ــــــــــــــــــــِ َي: (مـ ــْ ـــــــــــــــــ ِض َوهـ ُروِف اْخلَفـــــــــــــــــــــْ ُ ــِ   ِإَىل) ،  َوحبــــــــــــــــــ

افُ  ــَ ـــــــــــــــــــــــــــ مُ ، َواْلكـ ــالَّ ــــــــــــــــ ا، َوَواوٌ ، َوالــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــَّ   َوالتـ
نيِ  ــِّ ــــــــــــــــ ُل ِ?لسـ ــْ ــــــــــــــــ ـ(َقْد) ،  َواْلِفعـ ــِ ْوَف) َوبـــــــــــــــــ ــَ ــــــــــــــــ   َو(سـ

َبالَ  ــْ ــــــــــــــــــــــــــــ َرُف ?َِْن َال يـَقـ ــْ ــــــــــــــــــــــــــــ ْرُف يـُعـ ــَْ   َواحلـــــــــــــــــــــــــــــ
  

بٌ    ـــــــــــــــــَّ ٌظ ُمرَكـ عْ ، ُمِفيــــــــــــــــــدٌ ، َلفــــــــــــــــــْ ـــــــــــــــــِ ْد ُوضـ ـــــــــــــــــَ   قـ
مٌ  لٌ ، ِاســــــــــــــــــــــــْ ـــــــــــــــــــــــْ َىن ، َوِفعـ ـــــــــــــــــــــــْ ْرُف َمعـ   مثَُّ حــــــــــــــــــــــــَ

ْوا ا قـَفــــــــــــــَ ــَ ــــــــــ اُْقُف مـ ــَ َرُف فـــــــــــ ــْ وِل (أَْل) يـُعـــــــــــ ــُ ــــــــــ   ُدخـ
ى) ــَ ـــــــــــــــ ا َو(َعلـ ــَ ) َواْلبــــــــــــــــ ْن) َو(ِيف) َو(ُربَّ ــَ ـــــــــــــــ   َو(عـ

لَّ  ــَ ــــــــــــــــــ ُذ) َو(َلعـ ـــــــــــــــــــــْ ْذ) َو(ُمنـ ــُ ــــــــــــــــــ )، َو(مـ ىتَّ   حــــــــــــــــــــــَ
ِاْعَلمْ  -  ــَ ـــــــــــــــــــ زُُه َوَردْ  - فـ ــــــــــــــــــــــْ ــِث َميــ ــــــــــــــــــ   َوَ? التَّْأنِيــ

مٍ  ــْ ــــــــــــــــــ سـ ـ(بـََلى)، ِالِ ــَ يالً كـــــــــــــــــــ ــِ ٍل َدلـــــــــــــــــــ ــْ   َوالَ ِفعـــــــــــــــــــ
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مْ  ـــــــــــــــــــــــِ ِر اْلَكلـ ــِ ـــــــــــــــــــــ ُري أََواخـ ــِ رَاُب تـَْغيــــــــــــــــــــــ ــْ ـــــــــــــــــــــ عـ   اْإلِ
ِطرَابِ  ــْ ُري ِالِضــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ َك التـَّْغيـ ــِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   َوَذلـ

اُمهُ  ــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ َؤمُّ: :أَْقسـ ٌة تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   أَْربـَعـ
ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ٍب َوقـَعـ اْألَوََّالِن ُدوَن َريــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ ــَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   فـ

ضِ  ــــــــــــــْ َص ِ?ْخلَفـ ــِّ ــــــــــــ ْد ُخصـ ــَ ــــــــــــ ُم قـ ــــــــــــــْ ا ،  َواْالِسـ ــَ ــــــــــــ   َكمـ
  

ا   ـــــــــــً ِديرًا أَْو َلْفظـ ـــــــــــْ ِنمْ  - تـَقـ ـــــــــــَ دَّ ِاْغتـ َذا احلــــــــــــَْ ـــــــــــَ   - فـ
رَابِ  ــْ ْدُخُل ِلْإلِعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ ٍل تــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   َعَوامـ

عٌ  ــْ ـــــــــــــــــ بٌ ، َرفـ ــْ ـــــــــــــــــ ضٌ ، َوَنصـ ــْ ْزمُ ، ُمثَّ َخفــــــــــــــــــ ــَ ـــــــــــــــــ   جـ
مِ  ــْ ــــــــــــــــ سـ ا، ِيف اْالِ ــَ ــــــــــــــــ ارِِع َمعـ ــَ ــــــــــــــــ ِل اْلُمضـ ــْ ــــــــــــــــ   َواْلِفعـ

ْزٍم  َ ــِ ُل جبـــــــــ ــْ ــــــــ َص اْلِفعـ ــِّ ــــــــ ْد ُخصـ ــَ ــــــــ ا –قـ ــَ ــــــــ   - فَِاْعَلمـ
  

ِع 
ْ

ف َماِت الرَّ
َ
  َباُب َع?

١٨  
١٩  
٢٠  
٢١  
٢٢  
٢٣  
٢٤  

مٌّ  فٌ ، َوَواوٌ ، ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ونُ ، أَلــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــُّ   َوالنـ
اءِ  ـــــــــــــــــــــــــــَْ َرَد اْألَمسـ مٍّ ُمفــــــــــــــــــــــــــــْ ـــــــــــــــــــــــــــَ ِاْرَفْع ِبضـ   فــــــــــــــــــــــــــــَ

رَ  ـــــــــــــــــَّ َع اْلُمَكسـ ـــــــــــــــــْ ِه اْجلَمـ ـــــــــــــــــِ ْع بـ ــَ ــــــــــــــ ا، َوِاْرفـ ـــــــــــــــــَ   َومـ
لْ  ِذي َملْ يـَتَّصــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــَّ ارُِع الـ ـــــــــــــــــــــَ َذا اْلُمضـ ـــــــــــــــــــــَ   كـ
ا ــَ ـــــــــــــــــــــــ ًة: (َأُخوكـ ــَ ـــــــــــــــــــــــ َواٍو َمخْسـ ــِ ـــــــــــــــــــــــ ْع بـ ـــــــــــــــــــــــــَ   َوِاْرفـ

ِحيُح   ــَّ ُع الـصــــــــــــــــ ــْ َذا اْجلَـمــــــــــــــــ ــَ ِاْعِرفِ   –َوَهـكــــــــــــــــ   -   ـفـــــــــــــــــــَ
َالنِ  ــَ ــــــــــــــــ وٍن: (يـَْفعـ ــُ ْع بِنـــــــــــــــــ ــَ ــــــــــــــــ وْن)، َوِاْرفـ ــُ ــــــــــــــــ   يـَْفَعلـ

  

ونُ    ــــــــــــــــــــــــــــــُ ا َتكـ ــَِ ِع ?ــــــــــــــــــــــــــــ ــْ ُة الرَّفــــــــــــــــــــــــــــ ــَ ـــــــــــــــــــــــــــ   َعَالمـ
َالِء» ــَ اِحُب اْلعـــــــــــــــــــ ــَ ٌد صـــــــــــــــــــ ــْ ـ«َجاَء َزيـــــــــــــــــــ ــَ   كـــــــــــــــــــ
ِلَما ــَ ـــــــــــــــــــــــــــ ٍث َفسـ ْن ُمَؤنــــــــــــــــــــــــــــــَّ ـــــــــــــــــــــــــــــِ َع مـ   مجــــــــــــــــــــــــــــــُِ

ـ«يـَْهَتِدي» ــَ ـــــــــــــ ِه كـ ــِ يءٌ بــــــــــــــ ـــــــــــــــَ ـ«َيِصْل»، شـ ــَ   وَكــــــــــــــ
وكَ  الٍ ، أَبــــــــــــــــــــــُ وكَ ، ُذو مــــــــــــــــــــــَ ا)، محــــــــــــــــــــــَُ ــَ ـــــــــــــــــــ   ُفوكـ

ا  ــــــــــــــــــــــــــــــَ ُع مـ ــــــــــــــــــــــــــــــْ فِ َوَرفـ ــــــــــــــــــــــــــــــِ ُه ِ?ْألَلـ ــــــــــــــــــــــــــــــَ تـ   ثـَنـَّيـْ
َالنِ  ــــــــــــــــــــــــــــَ نيَ ، َو(تـَْفعـ وْن)، تـَْفَعلـــــــــــــــــــــــــــــِ ــُ ــــــــــــــــــــــــــ   تـَْفَعلـ

  

ْصِب 
َّ

َماِت الن
َ
  َباُب َع?
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َيا: ــِ ــــــــــــــ ْن ُحمْصـ ا كـــــــــــــــــُ ــََ ِب هلـــــــــــــــ ــــــــــــــــْ ُة النَّصـ ــــــــــــــــَ   َعَالمـ
ونٍ  ْذُف نـــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ هِ . َوحـ ــِ ــــــــــــــ ْتُح بـ ِذي اْلفـــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَّ   فَالـ

وعِ  ُر اْجلُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ ــَّ َردُ ، ُمَكســــــــــــــــــــــــــــــــ   ُمثَّ اْلُمفـــــــــــــــــــــــــــــــــــْ
زِمْ  ــَ بـََها اِْلتـــــــــــــــــــــ ــْ ــــــــــــــــــــ َة َنصـ ــَ ِف اْخلَْمســـــــــــــــــــــ   ِ?ْألَلـــــــــــــــــــــــِ
ىنَّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ َع َواْلُمثـ ْم ?َِنَّ اْجلَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ   َوِاْعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
تْ  ــــــــــــــــــــَ بـَُها ثـَبـ اُل َنصـــــــــــــــــــــْ ُة اْألَفْـعـــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــَ   َواْخلَْمسـ

  

ْتحُ    فُ ، اْلفـــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــــــِ رُ ، َواْألَلـ   َو?َ ، َواْلَكســـــــــــــــــــــــــــــْ
ةٌ  ــــــــــــــــــــــــَ ى  - َعَالمـ ــــــــــــــــــــــــَ بِ  –َ? َذا النـُّهـ ــــــــــــــــــــــــْ   ِه:لَِنصـ

ـ«َتْسَعُد» ــَ ِذي كـــــــــــــــــــــــــــ ارُِع الـــــــــــــــــــــــــــــَّ ــــــــــــــــــــــــــــَ   ُمثَّ اْلُمضـ
ِلمْ  ــَ ــــــــــــ َع َ?ْنِيـــــــــــــــٍث سـ ــــــــــــــَْ ٍر مجـ ــْ ــــــــــــ ْب ِبَكسـ ــــــــــــــِ   َواِْنصـ
ىنَّ  ــَ ُث عــــــــــــــــــــــــ ــْ ـــــــــــــــــــــــ اِء َحيـ ــَ بـُُهَما ِ?ْليــــــــــــــــــــــــ ــْ ـــــــــــــــــــــــ   َنصـ
َبتْ  ــِ ا ُنصـــــــــــــــــــــــ ــَ ــــــــــــــــــــــ ا ِإَذا مـ ــَِ ــــــــــــــــــــــ ْذِف نُو?ـ َ ــِ ــــــــــــــــــــــ   حبـ

  



  

١٣  

ِض 
ْ

ف
َ

خ
ْ
َماِت ال

َ
  َباُب َع?

٣١  

٣٢  

٣٣  

٣٤  

ي: ا يَفـــــــــــــــــــِ ــَِ ِيت ?ــــــــــــــــ ــَّ ـــــــــــــــ ِض الـ ــْ ـــــــــــــــ ُة اْخلَفـ ــَ ـــــــــــــــ   َعَالمـ

ا ـــــــــــــــــــــــَ َرٍد َوفـ ـــــــــــــــــــــــْ ِر ِلُمفـ اْخلَْفُض ِ?ْلَكســــــــــــــــــــــــْ   فــــــــــــــــــــــــَ

َىن  ــْ ِليِم اْلَمبـــــــــــــــــــــــــ ــَ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــٍث سـ ِع َ?ْنِيــــــــــ ــَْ ــــــــــــــــــــــــ   َومجـ

عَ  ةَ ،  َواْجلَـمــــــــــــــــْ َرتِفْ   -   َواْخلَْمـســــــــــــــــَ ِاْعِرْف َوِاـعــــــــــــــــْ   -   ـفــــــــــــــــَ

  

رٌ    ْتٌح ، َوَ?ءٌ ، َكســــــــــــــــــــــْ ِاقْـَتفِ  –مثَُّ فـــــــــــــــــــــــَ ــَ ـــــــــــــــــــ   - فـ

ا  ــــــــــــــــــــــــَ ٍري ِإَذا مـ ِع َتْكســـــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــــــَْ َرفَاَومجـ ــــــــــــــــــــــــَ   اِْنصـ

ىنَّ  ــَ ي اْلُمثـــــــــــــــــــــ ــِ اٍء َ? َأخـــــــــــــــــــــ ــَ ــــــــــــــــــــ ْض بِيـ ــِ ــــــــــــــــــــ   َوِاْخفـ

ا ــَ ـــــــــــ لَّ مـ ْتٍح كــــــــــــــُ ــَ ـــــــــــ ْض ِبفـ ِرفْ  َوِاْخفــــــــــــــِ   الَ يـَْنصــــــــــــــَ

  

ِم 
ْ
َج?

ْ
َماِت ال

َ
  َباُب َع?

٣٥  

٣٦  

٣٧  

َكونَ  انِ   -   ِإنَّ الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــُّ ــَ   -   َ? َذِوي اْألَْذهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِاْجزِْم   ـــــــــــــــــــــــــَ ى فـ ارًِعا أَتــــــــــــــــــــــــــَ ِكٍني ُمضــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــْ   بَِتسـ

ِتَالالَ  ــْ ــــــــــــــ ى ِاعـ ا اِْكَتســـــــــــــــــَ ــَ ْذٍف مـــــــــــــــ َ ــِ زِْم حبـــــــــــــــ ــْ   َوِاجـــــــــــــــ

  

انِ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ْزِم َعَالَمتـ ْذَف لِْلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــَْ   َواحلـ

َىت» ْم فـــــــــــــــــَ ـ«َملْ يـَقـــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ ِر كـ ــــــــــــــــِ ِحيَح اْآلخـ ــــــــــــــــَ   صـ

رُهُ  االَ ، آخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ َة اْألَفْـعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ   َواْخلَْمسـ

  

اِمَها 
َ
ْحك

َ
َعاِل َوأ

ْ
ف

َ ْ
  َباُب ِقْسَمِة األ

٣٨  

٣٩  

٤٠  

٤١  

الَ  ـــــــــــــــــــَ ْد خـ ـــــــــــــــــــَ يٌّ قـ ٌة: ُمضــــــــــــــــــــِ َي َثالَثــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــْ   َوهـ

َدا ــــــــــــــــــــــَ ِري أَبـ ــــــــــــــــــــــِ وُح اْألَخـ ــــــــــــــــــــــُ ي َمْفتـ ــــــــــــــــــــــِ   فَاْلَماضـ

ْدرِهِ  ِذي ِيف صــــــــــــــــــــــــــــــــَ ارُِع الــــــــــــــــــــــــــــــــَّ ــَ ــــــــــــــــــــــــــــ   ُمثَّ اْلُمضـ

ُع ِإذَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ ُه الرَّفـ رَّدُ َوُحْكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ ــَُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ا جيـ

  

رٍ    ـــــــــــــــــــــــــــْ ُل أَمـ ــْ ــــــــــــــــــــــــ الَ ، َوِفعـ ـــــــــــــــــــــــــــَ ارٌِع عـ ـــــــــــــــــــــــــــَ   َوُمضـ

َدى ـــــــــــــَ بَـْعِض ِاْرتـ ـــــــــــــْ َدى الـ ْزِم لــــــــــــــَ ـــــــــــــَْ ُر ِ?جلـ   َواْألَمــــــــــــــْ

ُت)  ــْ ــــــــــــــ ِد (أَنـَيـ ــِ ــــــــــــــ َدى َزَوائـ ــْ ــــــــــــــ ِاْدرِهِ  –ِإحـ ــَ ــــــــــــــ   - فـ

ـ«َتْسَعُد» ـــــــــــــــــــــَ ازٍِم كـ ـــــــــــــــــــــَ ٍب َوجـ ْن َ?صــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــِ   مـ

  

َواِصِب 
َ

اِ?ِع َباُب ن
َ

ُمض
ْ
  ا?

٤٢  

٤٣  

نْ  ــــــــــــــــــَ ـ(َأْن) َو(لـ ــِ ُبُه بـــــــــــــــــ ــْ ــــــــــــــــ ْي) ،  َوَنصـ ــَ ــــــــــــــــ   ِإَذْن) َو(كـ

 ( ىتَّ َذاَك (حـــــــــــــــــــــــــَ ا ،  كـــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــَ َواُب ِ?ْلفـ ــــــــــــــــــــــــَْ   َواجلـ

  

ْي)    ــَ ودِ ،  َوَالِم (كـــــــــــــــــ يْ   -   َالِم اْجلُحـــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــَ   -   َ? ُأخـ

َواوِ  ــْ ـــــــــــــــــــــــ ا   -   مثَُّ (أَْو) ،  َوالـ ــــــــــــــــــــــــــَ َت اللُّْطفـ   -   ُرزِقـــــــــــــــــــــــــــْ

  



  

١٤  

اِ?ِع 
َ

ُمض
ْ
  َباُب َجَواِ?ِم ا?

٤٤  
٤٥  
٤٦  
٤٧  

ا ُه ِإَذا أََرْدَت اْجلَْزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   َوَجْزمـ
َعاءِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُّ ِر َوالـــــــــــ ـــــــــــْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   مثَُّ (َال)، َوَالِم اْألَمـ

ْن) َو(َأىنَّ  ــــــــــــــــــــــــَ ا) َو(مـ ــَ ـــــــــــــــــــــ ا) ،  َو(ِإْن) َو(مـ ــــــــــــــــــــــــَ   َمْهمـ
ا) مثَُّ (ِإَذا) ــَ ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا) َو(َكيـَْفمـ ــَ ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُثمـ   َو(َحيـْ

  

ا) َو(أَملَْ    ـ(ملَْ) َو(َلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــِ ا)، بـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ   أََلمـ
َعاءِ  ِي َوالـــــــــــــــدُّ الَ  - ِيف النـَّهـــــــــــــــْ ــــــــــــــَ َت اْألَمـ ــــــــــــــْ   - نِلـ

َىت ، (َأيٍّ  ـــــــــــــــــــــــــــــَ نَ ، مـ نَ ، أَ?َّ ـــــــــــــــــــــــــــــْ ا)، أَيـ   ِإْذمــــــــــــــــــــــــــــــَ
رِ  ــْ ــــــــــ ْعِر الَ ِيف الـنَّثـ ــِّ ــــــــــ َذا   -   ِيف الشـ ــَ ــــــــــ ِاْدِر اْلَمْأخـ ــَ ــــــــــ   -   فـ

  

ْسَماِء 
َ ْ
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َ
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ُ
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ُ
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ْ
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َ

ف
ْ
  َباُب ال

٤٨  
٤٩  

عْ  ــــــــــــَ َل ِاْرفـ ــِ ـــــــــ ِنَدا، اْلَفاعـ ــــــــــــْ ْد ُأسـ ا قـــــــــــــَ ــَ َو: مــــــــــ   َوهـــــــــــــْ
اِهرًا َ?ِْيت  َمرَا، َوظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   َوَ?ِْيت ُمضـ

  

َدا   ــِ ــــــــــــــــــــ ْد ُوجـ ــَ ــــــــــــــــــــ ُه قـ ــَ ــــــــــــــــــــ لـ ٌل قـَبـْ ــْ ِه ِفعـــــــــــــــــــــ ــْ ــــــــــــــــــــ   إِلَيـ
ٌد»  ــْ ـــــــــــ ـ«ِاْصطَاَد َزيـ ـــــــــــــَ َرا»كـ ــَ َرتَْيُت أَْعفــــــــــــ ــْ   َو«ِاشــــــــــــ

  

اِعِل 
َ

ف
ْ
اِئِب َعِن ال

َّ
  َباُب الن

٥٠  
٥١  
٥٢  
٥٣  
٥٤  

اِعالَ  ــــــــــــــــــــــــــــــَ َالِم فـ ــــــــــــــــــــــــــــــَ َذْفَت ِيف اْلكـ ــَ   ِإَذا حــــــــــــــــــــــــــــ
هْ  ـــــــــــــــــــــــِ وِل بـ ــُ ــــــــــــــــــــ ْأِخَري لِْلَمْفعـ ــَّ ِب التـــــــــــــــــــــ ــِ   فََأْوجـــــــــــــــــــــ

ُمَمنْ  ـــــــــــــــْ ِل ُاضـ ــْ ـــــــــــــ َأوََّل اْلِفعـ ا، فــــــــــــــــَ ــَ ـــــــــــــ ُر مـ ــْ ـــــــــــــ   وََكسـ
ارِعِ  ــَ ـــــــــــــــــــــــــ ِر اْلُمضـ ــِ ـــــــــــــــــــــــــ َل آخـ ــْ ا قـُبَـيــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــَ   َومـ
تْ  ــــــــــــــــــــــــَ ا ثـَبـ ــــــــــــــــــــــــً َمرًا أَْيضـ ــــــــــــــــــــــــْ اِهرًا َوُمضـ ــــــــــــــــــــــــَ   َوظـ

  

رًا   ا، ُخمَْتصـــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــــــــــً اِهالَ ، أَْو ُمْبِهمـ ــــــــــــــــــــــــــــَ   أَْو جـ
عَ  ــْ ـــــــــــ ُه ، َوالرَّفـ ــْ ُث َ?َب َعنــــــــــــ هْ  –َحيـــــــــــــــْ ــــــــــــــِ   - فَِانـَْتبـ

ا ــَ ــــــــــــــــــــــــ يِّ ُحِتمـ ــِ ــــــــــــــــــــــــ ِر اْلُمضـ ــِ ــــــــــــــــــــــــ َل آخـ ــْ   قـُبَـيـــــــــــــــــــــــــ
ازِعِ  ــَ ــــــــــــــــــــــــــــ الَ ُمنـ ــــــــــــــــــــــــــــــِ ُه بـ ــُ ــــــــــــــــــــــــــــ ُب فـَْتحـ ــــــــــــــــــــــــــــــَِ   جيـ

ـ«ُأْكرِ  ــَ ــــــــــ ٌد»كـ ــْ ــــــــــ رَِبْت»، َمْت ِهنـ ـــــــــــــُ ٌد ضـ ــْ   َو«ِهنـــــــــــ
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َ
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لَ  ــــــــــــــــــِ ْن َعَوامـ ــــــــــــــــــِ ٌم مـ َدا ِاســـــــــــــــــــْ ــــــــــــــــــَ تـ ِلمْ  اْلُمبـْ ــــــــــــــــــَ   سـ
اِهرًا َ?ِْيت  َمرَا، َوظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   َوَ?ِْيت ُمضـ

ْد  ــَ ِذي قـــــــــــــــــ ْزءُ الـــــــــــــــــــَّ ــُْ َربُ اجلـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــَْ ِنَداَواخلـ ــْ ــــــــــــــــ   ُأسـ
  

ةٍ    ــــــــــــــــــــَّ مْ ، َلْفِظيـ ْد ُوســـــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــَ ٍع قـ َو ِبَرفـــــــــــــــــــــْ ــــــــــــــــــــْ   َوهـ
تَـْقَبحُ  ــْ ــــــــــــــ ـ«اْلَقْوُل ُيسـ ــَ ــــــــــــــ َرتَى»، كـ ــْ َو ُمفـــــــــــــــ ــْ   َوهـــــــــــــــ

هِ  ـــــــــــــــــــــــــــــْ َدا، إِلَيـ ـــــــــــــــــــــــــــــَ َزْم أَبـ ُه اِلــــــــــــــــــــــــــــــْ ـــــــــــــــــــــــــــــَ   َوِاْرتَِفاعـ
  



  

١٥  

٥٨  
٥٩  
٦٠  

٦١  

َرًدا َ?ِْيت  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ َردِ ، َوُمفـ ــْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ْريَ ُمفـ ــَ   َوغــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُرورُ  ٌة: جمــــــــــــــــــــــــــــَْ ــَ ــــــــــــــــــــــــ ْل: أَْربـَعـ ـــــــــــــــــــــــــــُ اِين قـ ــَّ   َوالثـــــــــــــــــــــــــ
ا» ــَ ـــــــــــ َد أَْهِلنـ ــْ ْريُ ِعنــــــــــــ ــَْ ـــــــــــ ُو: «اخلـ ــَْ ـــــــــــ ْرُف حنـ ــَّ   َوالظــــــــــــ

ــْ  ـــــــــــــ ى»«َزيـ ــَ ـــــــــــــ َربْ ، ٌد أَتـ ــــــــــــــــَْ َع اخلـ ــَ ـــــــــــــ َدأُ مـ ــــــــــــــــَ تـ   َواْلُمبـْ
  

ِدي»   ِعْيٌد ُمْهتـــــــــــــــــــــــَ ُو: «ســـــــــــــــــــــــَ َأوٌَّل حنـــــــــــــــــــــــَْ ــــــــــــــــــــــَ   فـ
وُر» ْن جيــــــــــــــــــــــــــَُ ـــــــــــــــــــــــــَ ُة ِلمـ ـــــــــــــــــــــــــَ ُو: «اْلُعُقوبـ ــَْ ــــــــــــــــــــــ   حنـ
ا: ــَ ــــــــــــــــــــــــ ِه َكَقْولِنـ ــِ ــــــــــــــــــــــــ ْع فَاِعلـ ــَ ــــــــــــــــــــــــ ُل مـ ــــــــــــــــــــــــــْ   َواْلِفعـ

وُه ُذو ـــــــــــــــــــــُ ٌد أَبـ ــْ ـــــــــــــــــــ ْوهلِِْم: «َزيـ ــَ رٍ  َكقــــــــــــــــــــ ــَ ـــــــــــــــــــ   »نَظـ
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٦٢  
٦٣  
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٦٥  

مَ  َك اْالِســــــــــــــــــــــْ ــُ ــــــــــــــــــ َربْ ، َوَرفْـعـ ـــــــــــــــــــــَْ ُبَك اخلـ ـــــــــــــــــــــْ   َوَنصـ
لَّ  ـــــــــــــــَ اَن) َو(ظـ َحى ،  َ?تَ ،  (كــــــــــــــــَ ـــــــــــــــْ َبَحا ،  َأضـ ــْ   َأصــــــــــــــ

ا زَالَ  ــَ ـــــــــ ا، (مـ ــَ ـــــــــ َئ مـ ــِ ـــــــــ ا فَتـ ــَ ـــــــــ ) َو(مـ كَّ ا اِنـْفــــــــــــَ ــَ ـــــــــ   مـ

ـ«َكاَن  ــَ ا كـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــََ ا هلـ ــَِ ــــــــــــــــــــ ُه مبـ ــَ ــــــــــــــــــــ الـ ـــــــــــــــــــــــَ   قَائِمـ
  

َربْ:   ــَ ــــــــــــــــــــــ ٌم ُمْعتـ ــْ اِل ُحكـــــــــــــــــــــــ ــَ ــــــــــــــــــــــ ِذِه اْألَفْـعـ ــَِ   ?ـــــــــــــــــــــــ
ارَ  ــَ ـــــ ى) َو(صـ ــَ ا)، أَْمســــــ ــــــــَ ا بَرِحـ ــَ ـــــ ْع (مـ ــَ ـــــ ْيَس) مـ ــــــــَ   لـ

ا، َداَم) ـــــــــــــــــــَ رََّف ُاْحُكمـ ا َتصــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ ا ِمنـْهـ   َومــــــــــــــــــــَ

ـــــــــــْ  ر?ا» ،  ٌد» َزـي ـــــــــــَ ْن بــ ـــــــــــُ ائَِما» ،  َو«كـ ـــــــــــَ ِبْح صـ ـــــــــــْ   َو«َأصـ
  

َواِتَها 
َ

خ
َ
 َوأ

َّ
ن   َباَب إ?

٦٦  
٦٧  
٦٨  

٦٩  

ـ(ِإنَّ  ـــــــــــــــــــــــِ ُه لـ ـــــــــــــــــــــــُ اَن َعْكسـ ـــــــــــــــــــــــَ ُل كـ ـــــــــــــــــــــــَ   َأنْ ، َعمـ
اِملُ» ــَ ا َلعــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ وُل: «ِإنَّ َماِلكـ   تـَقــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

ـ(ِإنَّ  ْد بـــــــــــــــــــــِ ــِّ ـ(َكَأْن)، َأنَّ)، َأكــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــِ بِّْه بـ ــــــــــــــــــــَ   شـ

لْ  َدُهْم َحصـــــــــــــــــــــَ ــْ ــــــــــــــــــ َت) ِعنـ ــْ ينِّ (لَيـــــــــــــــــــ   َولِلتَّمـــــــــــــــــــــَ
  

نَّ    َأْن)، َلكـــــــــــــــــــــِ ــَ ــــــــــــــــــ لَّ) َو(كـ َت) َو(َلعـــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــْ   لَيـ
اِدُم» ــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَب قـ َت اْحلَِبيـــــ ُه: «لَيـــــــــــــــــــــــْ   َوِمثـْلـــــــــــــــــــــــُ

نَّ) احِ  - (َلكـــــــــــــِ ــــــــــــَ نْ  - َ? صـ ِتْدرَاِك عـــــــــــــَ ــــــــــــْ سـ   ِلْالِ

ْل) ــَ ِع (َلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــُّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ي َوالتـََّوقـ ــِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ َجـ   َولِلرتَّ
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٧٠  
٧١  
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َدا ــــــــــــــــــــــَ تـ وِب ُمبـْ ــُ ـــــــــــــــــــ اِل اْلُقلـ ــــــــــــــــــــــَ ْب ِ?َفْـعـ ــِ ـــــــــــــــــــ   اِْنصـ
ا ـــــــــــــــــــــــــــــــَ ُت َزَعمـ ْبُت َوَجَعلــــــــــــــــــــــــــــــــْ ـــــــــــــــــــــــــــــــِ   َرَأى َحسـ
اِدقَا» ــــــــــــــَ ًدا صـ ــْ ـــــــــــ ُت َزيـ ــــــــــــــْ ْد ظَنـَنـ ــَ ـــــــــــ وُل: «قـ ــُ   تـَقــــــــــــ

  

تُ    ــْ ـــــــــــــــــــ َي: (ظَنـَنـ ــْ ـــــــــــــــــــ َربًا َوهـ ــَ َدا)، َوخــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــَ   َوجـ
ْذتُ  ُت) َو(ِاختـــــــــــــــــََّ ــــــــــــــــْ َذاَك (ِخلـ ــــــــــــــــَ ا)، كـ ــَ   َعِلمـــــــــــــــ

هِ  ــِ رًا َحا، ِيف قـَْولــــــــــــــــ ــْ ـــــــــــــــ ُت َعمـ ــْ ا»َو«ِخلــــــــــــــــ ــَ   ِذقــــــــــــــــ

  



  

١٦  

َواِبُع 
َّ
  الت

  

ْعِت 
َّ

  َباُب الن
٧٣  
٧٤  

اِب: ــَ ـــــــــــــــــــ اَل َذُوو اْألَْلبـ ــَ ْد قــــــــــــــــــــ ــَ ُت قــــــــــــــــــــ ــْ ـــــــــــــــــــ   النـَّعـ
ــــــــــــــــــــــــــفِ  َذاَك ِيف التـَّْعرِيــــ ــَ ريِ ، كــــــــــــــــــــــــــــ ــِ   َوالتـَّْنكــــــــــــــــــــــــــــ

  

رَابِ    عـــــــــــــــــــــــــــــــــْ وِت ِيف اْإلِ ــــــــــــــــــــــــــــــــُ عـ ُع لِْلَمنـْ ــَ بــــــــــــــــــــــــــــــ   يـَتـْ
ـ«َجاَء  ــَ ِري»كـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــِ اِحُب اْألَمـ ٌد صــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــْ   َزيـ

  

ِة 
َ

َمْعِرف
ْ
  َباُب ا?

٧٥  
٧٦  
٧٧  
٧٨  

مْ  ــــــــــــــــــَ دَ   -   َوِاْعـل ــــــــــــــــــْ ِديَت الرُّشـ ــــــــــــــــــُ هْ   -   هـ   َأنَّ اْلمْعرِفـــــــــــــــــــَ
ِمريُ  ــَّ َي الضــــــــــــــــــــــــ ــْ ـــــــــــــــــــــــ مُ ،  َوهـ ــَ ـــــــــــــــــــــــ ُم اْلَعـل ــْ ـــــــــــــــــــــــ سـ   ُمثَّ اْالِ

هْ  ــَ ــــــــــــــــــــــ ِذي اْألَْربـَعـ ِد هـــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــَ ا ِإَىل َأحـ ــــــــــــــــــــــــَ   َومـ
ُو:   ـــــــــــــــــــــــــــــَْ َالُم» حنـ ــُ ـــــــــــــــــــــــــــ ُد» َو«اْلغـ ــْ ـــــــــــــــــــــــــــ   «أََ?» َو«ِهـن

  

ْه:   ــَ ــــــــــــــ ِل اْلَمْعرِفـ ــــــــــــــــْ َد أَهـ ــْ ــــــــــــــ يَا ِعنـ ــــــــــــــــْ ُة َأشـ   َمخْســـــــــــــــــَ
بـَْهمُ ، َوُذو اْألََداةِ  ــُ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُم اْلمـ ــْ   ُمثَّ اْالِســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يفَ  ــــــــــــــــِ هْ  - ُأضـ ــَ ــــــــــــــ اَل َواِتـْبـَعـ ِافْـَهِم اْلِمثـــــــــــــــــَ ــَ ــــــــــــــ   - فـ

ِين» ــْ ــــــــــــــــ اُم  - َو«َذاَك» َو«اِبـ ــَ ــــــــــــــــ ا ِإنـْعـ ــَ ــــــــــــــــ نـ   –َعمَّ
  

ِكَ?ِة 
َّ

  َباُب الن
٧٩  
٨٠  
٨١  

هِ  ــــــــــــــــــــِ ائًِعا ِيف ِجْنسـ ا شـــــــــــــــــــــَ َرى ِامســـــــــــــــــــــًْ   َوِإْن تــــــــــــــــــــــَ
رُ  َو اْلُمَنكــــــــــــــــــــــــــــَّ ـــــــــــــــــــــــــــْ رِدِ ، فـَهـ ا تــــــــــــــــــــــــــــُ   َوَمْهمــــــــــــــــــــــــــــَ

ـــالَّمِ  ــــــــــــــــــــ ٍف َوالــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــِ ا ِألَلـ ــَ ــــــــــــــــــــــــــــ لُّ مـ ــــــــــــــــــــــــــــــُ   َفكـ
  

هِ    ــِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ًدا ِيف نـَْفسـ ــِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ْ َواحـ نيِّ   َوَملْ يـُعــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
ِم اْلمُ  ــْ ـــــــــــــــــــ دِِّه لَِفهـ ــــــــــــــــــــــَ ــَب حـ ــــــــــــــــــ ِدي:بْـ تـَْقرِيــ ــــــــــــــــــــــَ   تـ

ـ«اْلَفَرِس» ــَ ـــــــــــــــــــــــــ ُلُح كـ ــْ ـــــــــــــــــــــــــ َالِم» َيصـ ــُ ـــــــــــــــــــــــــ   َو«اْلغـ
  

َعْطِف 
ْ
  َباُب ال

٨٢  
٨٣  
٨٤  
٨٥  

عُ  ـــــــــــــــــــــــِ ا َ?بـ ـــــــــــــــــــــــً َف أَْيضـ ــْ ـــــــــــــــــــــ َذا َوِإنَّ اْلَعطـ ـــــــــــــــــــــــَ   هـ
ا (مثَُّ  َواُو َوأَلِفـــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــْ لْ ، أَوْ ، الـ ــــــــــــــــــــَ ا) َو(بـ   ِإمـــــــــــــــــــــَّ

ٌد» ــَّ ـــــــــــــــــــ ٌد َوُحمَمـ ــْ ـــــــــــــــــــ ـ«َجاَء َزيـ ــَ ـــــــــــــــــــ دْ ، كـ ــــــــــــــــــــــَ   َو«قـ
َدْد» ــَ اِمٍر ســـــــــــــــــــــ ــَ ٍد َوعـــــــــــــــــــــ ــِ ــــــــــــــــــــ ْوُل َخالـ ــَ   َو«قــــــــــــــــــــــ

  

رَةٌ    ـــــــــــــــــــــــــــــَ ُه َعشـ اِمعُ  - ُحُروفــــــــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــــــــــَ   :- َ? سـ
ىتَّ  ْن) َو(حــــــــــــَ ــِ ـــــــــ لْ   -   َال) َو(أَْم) ،  َلكـ ـــــــــــَ ْد ـتَـن ــَ ـــــــــ   -   فَِاْجهـ

ْد» ــََ ْن مثـــــــــــــ ــــــــــــــِ ِعيًدا مـ رًا أَْو ســـــــــــــــَ ــــــــــــــْ َقْيُت َعمـ ــــــــــــــَ   سـ
ْد» ـــــــــــــَ َق الرَّشـ ــْ َتِقْم يـَلــــــــــــ ْب َوَيســــــــــــــْ ـــــــــــــُ ْن يـَتـ ـــــــــــــَ   َو«مـ

  
  



  

١٧  

ْوِكيِد 
َّ
  َباُب الت

٨٦  
٨٧  
٨٨  
٨٩  
٩٠  

ــــــــــــــــــُد ِيف  َد التـَّوِْكيـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ ُع اْلُمؤَكـ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ   َويـَتـْ
َذاَك ِيف الـتَّْعرِيـــــــــــــــــفِ  ــَ رَا   -   كـــــــــــــــ ــَ ــــــــــــــ اُْقُف اْألَثــ ــَ ــــــــــــــ   -   فـ

لُّ  ْنيُ) َو(كـــــــــــــــــُ ُع)، (الـــــــــــــــــنـَّْفُس) َو(اْلعـــــــــــــــــَ   َأمجـــــــــــــــــَْ
وُل» ـــــــــــــــــــــــُ ُه َيصـ ٌد نـَْفســــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــــْ ـ«َجاَء َزيـ ـــــــــــــــــــــــَ   كـ
ا» ـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ْوِم َأْمجَِعينـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ رَّ َذا ِ?ْلقـ   َو«مــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

ٍض    ـــــــــــــْ ٍب مثَُّ َخفـ ٍع َوَنصــــــــــــــْ ـــــــــــــْ ِاْعِرفِ  –َرفـ ــَ ـــــــــــ   - فـ
َرى: ــــــــــــــــــــــــــــَ ا تــ ــَ ـــــــــــــــــــــــــ ُه َكمـ ــــــــــــــــــــــــــــُ ِذِه أَْلَفاظـ ــَ   َوهــــــــــــــــــــــــــ
عُ  ـــــــــــــــــــــــــــَ بـ َدْيِهْم يـَتـْ ـــــــــــــــــــــــــــَ ـ(َأْمجََع) لـ ـــــــــــــــــــــــــــِ ا لـ ـــــــــــــــــــــــــــَ   َومـ
ُدوُل» ــــــــــــــــــــــــــــــــُ ْم عـ ــــــــــــــــــــــــــــــــُ ْوِمي ُكلَّهـ ــــــــــــــــــــــــــــــــَ   َو«ِإنَّ قــ

ا -  نًا ُمِبينـــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ االً َحسـ ِاْحَفْظ ِمثـــــــــــــــــــَ   - فـــــــــــــــــــَ
  

َبَدِل 
ْ
  َباُب ال

٩١  
٩٢  
٩٣  
٩٤  
٩٥  
٩٦  

ٌم  ـــــــــــــــــْ لُ ِإَذا ِاسـ ـــــــــــــــــَ ٍم يـُْنحـ ـــــــــــــــــْ ِن ِاسـ ـــــــــــــــــِ ِدَل مـ   اُبــــــــــــــــــْ
ةٌ  ـــــــــــــــــــــــــــــَ اُمُه أَْربـَعـ رِدْ  :أَْقســــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــــُ ِإْن تـ ـــــــــــــــــــــــــــــَ   فـ

ـ«َجا ـــــــــــــــَ يِء كـ ــَّ َن الشـــــــــــــ ــِ ــــــــــــ يِء مـ ــَّ ــــــــــــ َدُل الشـ ــَ ــــــــــــ   فـَبـ
ـ«َمنْ  ــَ ـــــــــــــ لِّ كـ ــُ َن اْلكــــــــــــــ ــِ بَـْعِض مــــــــــــــ ــْ َدُل الــــــــــــــ ــَ ـــــــــــــ   َوبـ
ِين  ــــــــــــــــــــــَ ُو: «رَاقـ ــــــــــــــــــــــَْ ِتَماٍل حنـ َدُل اْالِشـــــــــــــــــــــــْ   َوبـــــــــــــــــــــــَ
بْ  ــِ ْد رَكــــــــــــــــ ــَ ـــــــــــــــ ُو: «قـ ــَْ ِط حنــــــــــــــــ ـــــــــــــــــَ َدُل اْلَغلـ ــَ   َوبــــــــــــــــ

  

هُ    ــَ ــــــــــــــــــــــ َدلُ ، ِإْعرَابـ ــْ ــــــــــــــــــــــ ا يـُبـ ــً ــــــــــــــــــــــ ُل أَْيضـ ــْ ــــــــــــــــــــــ   َواْلِفعـ
َتِفْد: ــْ ـــــــــــــــــ ْوِيل َتسـ ـــــــــــــــــــَ ِاْمسَْع لِقـ ــَ اَءَها فــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــَ   ِإْحصـ
ا» ــــــــــــــــــــــــَ ُروٍر ?َِجـ ــــــــــــــــــــــــُ وَك َذا سـ ــــــــــــــــــــــــُ ٌد َأخـ ــــــــــــــــــــــــْ   َزيـ
ــثََّمْن» ِط الـــــــــــــ ــْ ــــــــــــ َفُه يـُعـ ــْ ا ِنصـــــــــــــ ــً ــــــــــــ ْل َرِغيفـ ــُ   َ?ْكـــــــــــــ
اَقِين» ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ُه َفشـ ــــــُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٌد َمجَالـ   ُحمَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ
ْب» ــِ ي اللَّعـــــــــــــــ ــِ ا يـَْبغـــــــــــــــ ــً ارًا فـََرســـــــــــــــ َ ــِ ٌد محـــــــــــــــ ــْ   َزيـــــــــــــــ

  

ْسَماِء 
َ ْ
 األ

َ
 ِمن

ُ
ُصوَبات

ْ
َمن

ْ
  ا?

  

ُعوِل ِبِه 
ْ

َمف
ْ
  َباُب ا?

٩٧  
٩٨  
٩٩  

١٠٠  

هِ  ــِ ُل بـــــــــــــ ــْ َع اْلِفعـــــــــــــ ــَ ا َوقـــــــــــــ ــًْ َرى ِامســـــــــــــ ــــــــــــــَ ا تــ ــــــــــــــَ   َمْهمـ
ا» اِملَ اْألَِديبــــــــــــــــــــــــــــــَ ــَ ِل: «ُزْرُت اْلعـــــــــــــــــــــــــــ ــْ ــــــــــــــــــــــــــ   َكِمثـ

اِهرًا َ?ِْيت  َمرَا، َوظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   َوَ?ِْيت ُمضـ
لٌ  ْل: ُمتَّصــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــُ اِين قـ ـــــــــــــــــــــَّ لْ ، َوالثـ ـــــــــــــــــــــِ   َوُمنـَْفصـ

  

ِبهِ    ــْ ــــــــــــــــــــــــ ْل بَِنصـ ــُ ــــــــــــــــــــــــ وٌل فـَقـ ــــــــــــــــــــــــــُ َذاَك َمْفعـ ــــــــــــــــــــــــــَ   فـ
ا» ــــــــــــــــــــــَ َرَس النَِّجيبـ ــَ ـــــــــــــــــــ ُت اْلفـ ْد رَِكبـــــــــــــــــــــــْ ــَ ـــــــــــــــــــ   َو«قـ
رَا ــِ ا ذُكــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــَ ُه مـ ــُ ـــــــــــــــــــــــــــــــ َأوٌَّل ِمثَالـ   فــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
ْل» ُه َأصـــــــــــــــــــــــــــِ ي» َو«ِإ?َّ ــــــــــــــــــــــــــِ ـ«زَاَرِين َأخـ ــــــــــــــــــــــــــَ   كـ

  



  

١٨  
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ْ
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َ
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ْ
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ْ
َمف

ْ
  ا?

١٠١  
١٠٢  
١٠٣  
١٠٤  

َدى ــــــــــــــــَ ا لـ ــً اَء َ?لِثـــــــــــــــ ــَ ٌم جـــــــــــــــ ــْ َدُر ِاســـــــــــــــ ــــــــــــــــْ   َواْلَمصـ
لِّ  ــُ ـــــــــــــــــــ َدى كـ ـــــــــــــــــــــَ َو لـ ــْ ـــــــــــــــــــ ًىت َوهـ ــَ ـــــــــــــــــــ ِويِّ  فـ ــَْ ـــــــــــــــــــ   حنـ

هِ  َظ ِفْعلـــــــــــــــــــــــِ َق َلفـــــــــــــــــــــــْ ــَ ـــــــــــــــــــ ا َوافـ ــــــــــــــــــــــَ َذاَك مـ ــَ ـــــــــــــــــــ   فـ
الَ  ــــــِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ اُه بـ ــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٌق ِلَمْعنـ ــــــِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   َوَذا ُمَوافـ

  

َدا   ـــــــــــــــــــــــــَ ابُُه بـ ــَ ــــــــــــــــــــــ ٍل َواِنِْتصـ ـــــــــــــــــــــــــْ رِيِف ِفعـ ــْ ــــــــــــــــــــــ   َتصـ
ا  ــَ ــــــــــــــــــــــــــ يٍّ مـ ــــــــــــــــــــــــــــِ ْنيَ َلْفظـ ــَ ــــــــــــــــــــــــــ ِويِّ ، بـ ــَ ــــــــــــــــــــــــــ   َوَمْعنـ

ِلِه» ــــــــــــــــــــــــْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ«ُزْرتُُه زَِ?رًَة لَِفضـ ــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   كـ
ظٍ  ــــــــــــــــــــْ اِق َلفـ ــَ ـــــــــــــــــ َذَال»،  ِوفـ ـ«َفرِْحُت جـــــــــــــــــــــَ ــَ   كــــــــــــــــــ
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َماِر (ِيف)  ى ِإضـــــــــــــــــــْ ــــــــــــــــــَ وٌب َعـل ــــــــــــــــــُ ْرُف َمْنصـ ــَّ ـــــــــــــــ   الظـ
َرى:  ــَ ا تــــــــــــــــــــــ ــَ ــــــــــــــــــــ ُو مـ ــْ اِينُّ فَـَنحـــــــــــــــــــــ ــَ ا الزَّمـــــــــــــــــــــ ــَّ   أَمـــــــــــــــــــــ
َدا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ رًَة) مثَُّ (غـ ــْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ْدَوًة) َو(ُبكـ ــُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   َو(غـ
بَاَحا)  ــَ ـــــــــــــــــــــــــــــــ اًء) أَْو (صـ ــَ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ًة َمسـ ــَ ـــــــــــــــــــــــــــــــ   َو(َعْتمـ
رَا:  ــــــُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُه اُذْكـ اِينُّ ِمثَالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ ــَ   مثَُّ اْلَمكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْوقَ  تَ ،  َو(فــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــَْ دَ ،  حتـ ــْ ــــــــــــــــــــ عْ ،  ِعنـ ــــــــــــــــــــــَ   ِإزَاءَا ،  مـ
  

ي   ــِ ا يَفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ? ــــــــــــــــــــــــــ ا َوَمَكانِيـــــــــــــــ ــ? ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   َوَزَمانِيــــــــ
َحرَا) ــَ ـــــــــــــــــــــــــــ َة) ُمثَّ (سـ ــَ لــــــــــــــــــــــــــــ ْوَم) َو(الَليـْ ــَ   (اَْليـــــــــــــــــــــــــــــ

ا ــً ـــــــــــــــــــ ا) َو(َوقْـتـ ــً َدا)، ِحينــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــَ ًدا) َو(أَمـ ــَ ـــــــــــــــــــ   أَبـ
ا -  ْل َجنَاحـــــــــــــــــَ ــَ ـــــــــــــ َر تـَنـ ــــــــــــــــْ تَـْعِمِل اْلِفكـ ــْ   - فَِاســــــــــــــ

امَ  ــَ ــــــــــــــــــــــــ َف) َو(َورَا)، (أَمـ ــــــــــــــــــــــــــْ اَم) َو(َخلـ دَّ ــــــــــــــــــــــــــُ   قـ
اءَ  ــَ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ا، تِْلقـ ــَ ـــــــــــــــــــــــــــــــ َذاءَا)، َمثَّ) َو(ُهنـ ــِ ـــــــــــــــــــــــــــــــ   حـ

  

َحاِل 
ْ
  َباُب ال

١١١  
١١٢  
١١٣  
١١٤  
١١٥  

اتِ  ئــــــــــــــــــــَ اُل لِْلَهيـْ ــَْ ــــــــــــــــ بَـَهمْ  :َأيْ  ،احلـ ا اِنـــــــــــــــــــــْ ــَ ــــــــــــــــ   ِلمـ
ا» َتِهجــــــــــــــــــــَ اِحًكا ُمبـْ ـــــــــــــــــــَ ٌد ضـ ـــــــــــــــــــْ ـ«َجاَء َزيـ ـــــــــــــــــــَ   كـ
َدا» رًا رَائــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــــــْ ــــــــــــــــــُت َعمـ ِين َلِقيــــــــ ـــــــــــــــــــــــــَّ   َو«ِإنـ

رَةً  ــِ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ُه َنكـ ــُ ــــــــــــــــــــــــــــــــ احِ  - وََكْونـ   - َ? صـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
ا ُذو  ــً وُن َغالِبـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــُ ــــــــــــــــــــــــــــــــ الِ َوَال َيكـ ــَْ   احلـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

َتمْ    ـــــــــــــــــــــــــــَْ ُبُه ِاحنـ ـــــــــــــــــــــــــــْ ٌر َوَنصـ ـــــــــــــــــــــــــــِّ ا ُمَفسـ   ِمنـْهــــــــــــــــــــــــــــَ
َرَجا» ـــــــــــــــــــــــــْ اَن ُمسـ ٌرو احلِْصــــــــــــــــــــــــــَ   َو«َ?َع َعمــــــــــــــــــــــــــْ

الَ  -  ـــــــــــــَ ِع اْلِمثـ ـــــــــــــَ َدا، فـ ــِ ِرِف اْلَمَقاصــــــــــــ ــْ ـــــــــــ   - َوِاعـ
احِ  ُب ?ِِتِّضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــَِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ َلًة جيـ ــــــْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   َوَفضـ
ِتْعَمالِ  ا ِيف اْالِســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ ــً ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ِإالَّ ُمَعرَّفـ

  

ْمِييزِ 
َّ

  َباُب الت
١١٦  
١١٧  
١١٨  

بَـَهمْ  ــْ ــــــــــــــــــــ ِد اِنــ ــــــــــــــــــــــَ ا قـ ــَ ٌ ِلمـــــــــــــــــــــ نيِّ ــــــــــــــــــــــَ ٌم ُمبـ ــــــــــــــــــــــْ   ِاسـ
ا»  ـــــــــــً ٌد نَـْفسـ ــْ ـــــــــ اَب َزـي ـــــــــــَ ْد طـ ــَ ـــــــــ ْل: «ـق ــُ ْب َوقــــــــــ   فَِاْنصــــــــــــِ
رٍو أََ?» ْن َعمــــــــــــــــــــــْ ـــــــــــــــــــــِ َرُم مـ ـــــــــــــــــــــْ ٌد َأكـ ـــــــــــــــــــــِ   َو«َخالـ

  

مْ    ــــــــــــــــــِ ِم َمتِْييـــــــــــــــــــٍز ُوسـ ــــــــــــــــــْ َواِت ?ِِسـ ــــــــــــــــــذَّ َن الـ ــــــــــــــــــِ   مـ
ا»َو«ِيل  ــً ـــــــــــــــــــــــــــــــ وَن فـَْلسـ ِه أَْربـَعــــــــــــــــــــــــــــــــــُ ــْ   َعَليــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا ــــــــــــــــــــــــــــــــَ ْد َوَجبـ ــــــــــــــــــــــــــــــــَ رًَة قـ ــــــــــــــــــــــــــــــــِ ُه َنكـ ــُ ـــــــــــــــــــــــــــــ   وََكونـ
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ًوى  ــِ ـــــــــــــــ ْريَ) َو(سـ ــَ ) َو(غــــــــــــــــ ًوى ،  (ِإالَّ ـــــــــــــــــُ َوا ،  سـ ــَ   ســــــــــــــــ
َو   ــْ َالُم َمتَّ َوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ بُ ِإَذا اْلكـ ــَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ُموجـ

رَا»  ـــــــــــــــــــــــــْ ْوُم ِإالَّ َعمـ اَم اْلقــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــَ وُل: «قـ   تَـقــــــــــــــــــــــــــُ
ا  ــَ اٍم ُحلِّيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــََ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٍي َومتـ ــْ   َوِإْن بِنـَفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اِلُح»  ــَ ــــــــــــــــــــــــ ٌد ِإالَّ صـ ــــــــــــــــــــــــــَ ْم َأحـ ــُ ــــــــــــــــــــــــ ـ«َملْ يـَقـ ــــــــــــــــــــــــــَ   كـ
ى  ـــــــــــــــــــــــــــَ ُه َعلـ ــْ ا فََأْعرِبــــــــــــــــــــــــــ ــً ـــــــــــــــــــــــــ اَن َ?ِقصـ ــَ ـــــــــــــــــــــــــ   أَْو كـ

ٌد»  َدى ِإالَّ ُحمَمـــــــــــــــــــــــَّ ــــــــــــــــــــــَ ـ«َما هـ ــــــــــــــــــــــَ ا ،  كـ ــــــــــــــــــــــَ   َو«مـ

رِ  ــــــــــــــــــــْ شـ ْوَم احلَْ ــَ ـــــــــــــــــ ُد يــ ــْ ـــــــــــــــــ وُذ اْلَعـب ــُ ـــــــــــــــــ ْل يـَـل ــَ   َو«هــــــــــــــــــ
ُم مـــــــــــــــــَ  ــــــــــــــــْ َوى َوُحكـ ــــــــــــــــِ ْريُ) َو(سـ ــــــــــــــــَ تـَثـْنـَْتُه (غـ ــــــــــــــــْ   ا ِاسـ

َدا  ــَ ــــــــــــ ـ(َحاَشا) َو(عـ ــِ ــــــــــــ ا ـب ــَ ُرْر مـــــــــــــ ــْ ْب أَِو اُجـــــــــــــ ــــــــــــــِ   َواِْنصـ
هْ  ــَّ ــــــــــــــــــــــــ ا اْلِفْعِلـي ــَِ ِب ?ـــــــــــــــــــــــــ ــْ ِة النَّصـــــــــــــــــــــــــ   ِيف َحالـــــــــــــــــــــــــــَ
رَا»  ــَ ــــــــــــــ ا َجْعفـ ــَ ــــــــــــــ ْوُم َحاشـ ــَ ــــــــــــــ اَم اْلقـ ــَ ــــــــــــــ وُل: «قـ   تَـقـــــــــــــــــُ

  

الَ    َوى، خـــــــــــَ ِتثْـنَا حـــــــــــَ ا) اْالِســـــــــــْ ــــــــــَ َدا) َو(َحاشـ ــــــــــَ   عـ
) يُـ  ِد (ِإالَّ ــْ ـــــــــــــ ْن بـَعـ ــِ ى مــــــــــــــ ــَ ـــــــــــــ ا أَتـ ــَ ـــــــــــــ بُ َفمـ ــــــــــــــــَ   ْنصـ

َرا» ــــــــــــــــــــــــــــــْ اُس ِإالَّ َبكـ ــــــــــــــــــــــــــــــَّ ْد أََ?ِين النـ ــــــــــــــــــــــــــــــَ   َو«قـ
ِب جـــــــــــــــــــِ  ــــــــــــــــــْ ِدْل أَْو ِ?لنَّصـ ــــــــــــــــــْ تَـْثِنيَائْ فَأَبـ    ُمســـــــــــــــــــْ

اِلحُ  ــــــــــــــــــــَ َذْيِن صـ َو لـــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــْ اِحلًا» فـَهـ ــــــــــــــــــــَ   أَْو «صـ
الَ  ــِه اْلَعمــــــــــــــــــَ ُب ِفيــــــــــــــــ ا يُوجــــــــــــــــــِ ــَ ِب مــــــــــــــــ ـــــــــــــــــَ   َحسـ
َما» ــــــــــــــــــــــــــــــَّ اِطِر السـ ــــــــــــــــــــــــــــــَ ْدتُّ ِإالَّ هللاَ فـ   َعبـــــــــــــــــــــــــــــــَ

ِر» ــَ ِفيِع اْلَبشـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ َد شـ ــَْ   ِإالَّ ?َِمحـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًوى ــُ ـــــــــــــــــ َوى ،سـ رَّ الَ ســـــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــَُ َواٌء) َأْن جيـ ــــــــــــــــــــَ   سـ

َدا ـــــــــــــــــــــــــِ َتُه ُمْعَتقـ تـَثـْنـَيـْ ِد ِاســــــــــــــــــــــــــْ ـــــــــــــــــــــــــَ الَ) قـ ـــــــــــــــــــــــــَ   خـ
هْ  ــَّ ــــــــــــــــــــــــــــ ا اْحلَْرِفيـ رِّ ?ـــــــــــــــــــــــــــــــَِ ِة اجلـــــــــــــــــــــــــــــــَْ   َوَحالـــــــــــــــــــــــــــــــَ

ٍر» رَا - أَْو «َجْعفـــــــــــــَ ــــــــــــَ ا َتْظفـ ْس ِلَكْيمـــــــــــــَ ــــــــــــِ   - َفقـ
  

 (
َ
  َباُب (?

١٣١  
١٣٢  
١٣٣  
١٣٤  
١٣٥  
١٣٦  

ـ(َال)  ــــــــــــــــــــــــِ ْب بـ ــــــــــــــــــــــــِ الَ اِْنصـ ــــــــــــــــــــــــِ رًا ُمتَّصـ ــــــــــــــــــــــــَّ   ُمَنكـ
ْرَ?ِب» ـــــــــــــــــــــــــــــــُ اَن لِْلمـ ـــــــــــــــــــــــــــــــَ وُل: «َال ِإميـ ـــــــــــــــــــــــــــــــُ   تـَقـ
الُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَْ مهـ رَاُر َواْإلِ ُب التَّكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ ــَِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   َوجيـ
رِو ــــــــــــــــــــــــــْ اِل: «الَ ِيف َعمـ وُل ِيف اْلِمثـــــــــــــــــــــــــــَ ــُ ـــــــــــــــــــــــ   تـَقـ
َلهْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــِ رََّرْت ُمتَّصـ اَز ِإْن َتكــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   َوجـ

ا دَّ ِلَربِّنـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــِ وُل: «الَ ضــــــــــــــــــــــــــــــــ ــُ ـــــــــــــــــــــــــــــــ   َوالَ ، تـَقـ

  

َرْدتَّ (الَ    ــــــــــــــــــــْ ِويٍن ِإَذا أَفــ ــْ ـــــــــــــــــ ِري تـَنـ ــَ ـــــــــــــــــ ْن غـ ــِ ـــــــــــــــــ   )مـ
اِب» ـــــــــــــــــــــــــــَ َب ِيف اْلِكتـ ُه: «الَ َريــــــــــــــــــــــــــــْ ـــــــــــــــــــــــــــُ   َوِمثْـلـ
الُ  ــَ َع اِْنِفصــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــَ ا َوقـ ا ِإَذا مــــــــــــــــــــــــــــــَ   هلــــــــــــــــــــــــــــــََ

لٌ  ــُْ ـــــــــــــــــ حٌّ َوالَ خبـ تـُْقرِي»، شــــــــــــــــــــُ ــْ ـــــــــــــــــ ا ِاسـ ـــــــــــــــــــَ   ِإَذا مـ
ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــَُ هْ ، ِإْعَماهلـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــَ وَن ُمْهَملـ   َوَأْن َتكــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

ِاقْـَبالَ  ــَ ٍع فـــــــــــــــــــــــ ــْ ــــــــــــــــــــــ ْن َ?ِْت ِبَرفـ ــَ ــــــــــــــــــــــ دَّ» َومـ   نـــــــــــــــــــــــــِ
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َالِم َ?ِْيت  ــَ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ اَدى ِيف اْلكـ ــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ِإنَّ اْلُمنـ
مُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ َرُد اْلَعلـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ رَهْ ، اْلُمفـ   ُمثَّ النَّكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

ِذِه  ــــــــــــــــــــــــَ دُّ هـ ــــــــــــــــــــــــِ َت ضـ ــــــــــــــــــــــــَُّ هِ  –مثـ   - فَِانـَْتبـــــــــــــــــــــــــِ
مِّ  ــَّ ا ِ?لضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اْألَوََّالِن اِبِْنِهمـ ــَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   فـ

وُل: «َ?  ــــــــــــــــــــــــــُ ْريُ»تـَقـ ــــــــــــــــــــــــــَ ْيُخ» َو«َ? ُزهـ ــــــــــــــــــــــــــَ   شـ
  

اِة:   ــَ ـــــــــــــــــــــــ َدى النُّحـ ـــــــــــــــــــــــــَ َواٍع لـ ــْ ُة أَنـــــــــــــــــــــــــ ــَ   َمخْســــــــــــــــــــــــ
َتِهرَهْ  ــْ وَدَة اْلُمشــــــــــــــــــــ ــُ ا اْلَمْقصــــــــــــــــــــ ــَِ ـــــــــــــــــــ ِين ?ـ ــْ ـــــــــــــــــــ   أَعـ

افُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ هِ ، ُمثَّ اْلُمضـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــِ بَُّه بـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ   َواْلُمشـ
هُ  وُب َعنـــــــــــــــــْ ــــــــــــــــُ ا يـَنـ ــــــــــــــــَ مِ  - أَْو مـ ــــــــــــــــْ   - َ? َذا اْلَفهـ

بـَنَّهُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــِ اِقي فَِاْنصـ ْريُ ، َواْلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ   الَ غـ
  

ُه)
َ
ُعوِل ل

ْ
َمف

ْ
ْجِلِه (ا?

َ
ُعوِل ِأل

ْ
َمف

ْ
  َباُب ا?

١٤٢  
١٤٣  

َببْ  ــــــــــــــــــَ اً? ِلسـ اَء بـَيـــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ ِذي جـ َو الـــــــــــــــــــَّ ــــــــــــــــــْ   َوهـ
ْربِ» ــِْ ـــــــــــــــــــ َذا احلـ ــَِ َالالً هلــــــــــــــــــــ ــْ ـــــــــــــــــــ ـ«ُقْمُت ِإجـ ــَ ـــــــــــــــــــ   كـ

  

بْ    ـــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــِه َواِنـَْتصـ ِل ِفيــــــ ـــــــــــــــــــــــِ ِة اْلَعامـ ـــــــــــــــــــــــَ ُنونـ   َكيـْ
َد  ــَْ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ِربِّ»َو«ُزْرُت َأمحـ اَء الـــــــــــــــــــــــــــــــــــْ ــَ ـــــــــــــــــــــــــــــــ   اِبِْتغـ

  

ُعوِل َمَعُه 
ْ

َمف
ْ
  َباُب ا?

١٤٤  
١٤٥  

َد َواوِ  ــْ ــــــــــــــــــــــ َب بـَعـ ــــــــــــــــــــــــَ ٌم اِنـَْتصـ ــْ َو ِاســـــــــــــــــــــــ   َوهـــــــــــــــــــــــــْ
ا» ـــــــــــــــَ ْيَش قـُبـ ـــــــــــــــَْ ُري َواجلـ ـــــــــــــــِ ى اْألَمـ ـــــــــــــــَ ُو: «أَتـ   حنــــــــــــــــَْ

  

لِّ رَاِوي   ْوِل كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ٍة ِيف قــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ   َمِعيـ
ٌد  ــــــــــــــــــــــــْ اَر َزيـ ــــــــــــــــــــــــَ َرَ?»َو«سـ ــــــــــــــــــــــــَ   َوالطَّرِيـــــــــــــــــــــــــَق هـ
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َ ْ
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َ
 ِمن

ُ
ات

َ
وض

ُ
ف

ْ
َمخ

ْ
  ا?

  

ِة 
َ

اف
َ

ض ِ
ْ

  َباُب اإل
١٤٦  
١٤٧  
١٤٨  
١٤٩  

اَفهْ  ــَ ــــــــــــــــــــــــــــــ ْرِف َوِ?ْإلِضـ ــَْ ــــــــــــــــــــــــــــــ ُض ِ?حلـ ــــــــــــــــــــــــــــــــْ   اْخلَفـ
مْ  ــَ ـــــــــــــــــــــــ تْ ، نـَعـ ِيت َخلـــــــــــــــــــــــــــَ ــَّ ـــــــــــــــــــــــ ِة الـ ــَّ ـــــــــــــــــــــــ   َوِ?لتـَّْبِعيـ

ي ـــــــــــــــــِ ِم يَفـ ــالَّ اَف ِ?لـــــــــــــــ ــَ ــــــــــــــ ي اْلُمضـ ــِ ا يَلـــــــــــــــ ــَ   َومـــــــــــــــ
اِر» اَمتَْي ُنضـــــــــــــــــــــَ ــَ ـــــــــــــــــ تـََفاَد خـ ــْ ـــــــــــــــــ ـ«اِْبِين ِاسـ ــَ   كــــــــــــــــــ

  

ْه»   ــَ ــــــــــــــــــــــــــــ رِْم ?َِِيب ُقَحافـ ــــــــــــــــــــــــــــــْ ِل: «َأكـ ــــــــــــــــــــــــــــــْ   َكِمثـ
َلتْ  ــِّ ا َوُفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ّرَِرْت أَبـَْوا?ـ ــُ   َوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ(ِمْن) ِديرُُه بــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــْ ـ(ِيف)، تـَقـ ـــــــــــــــــــِ َل: أَْو بـ   َوِقيــــــــــــــــــــْ
اِر» ــَ ــــــــــــــــــــ ِل َوالنـَّهـ ــْ ِر اللَّيـــــــــــــــــــــ ــْ ــــــــــــــــــــ ُو: «َمكـ ــَْ ــــــــــــــــــــ   َوحنـ

  
  



  

٢١  

 
ٌ

اِتَمة
َ

  خ
١٥٠  
١٥١  
١٥٢  
١٥٣  
١٥٤  

َئهْ  ــــــــــــــــــــــــِ يَح ِيل َأْن أُْنشـ ا أُتـــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــــــَ ْد َمتَّ مـ ــــــــــــــــــــــــَ   قـ
هِ  ــِ ِن َعْونـــــــــــــــــــــــــــ ــْ ــــــــــــــــــــــــــ ا َوُحسـ ــَ ِد َربِّنـــــــــــــــــــــــــــ ــْ ــــــــــــــــــــــــــ   ِحبَمـ
اظِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ َة اْألَْلفـ ـــــَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ًة رَائِقـ ـــــَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   َمْنُظومـ

لِّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ ُ ِلكـ ا ا?َّ ِديَجَعَلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ تـ   ُمبـْ
لََّما ــَ ـــــــــــــــــــــــــــ ا َوسـ ـــــــــــــــــــــــــــــَ ِه َربـُّنـ ــْ ـــــــــــــــــــــــــــ لَّى َعَليـ ـــــــــــــــــــــــــــــَ   صـ

  

هْ    ــَ ٍف َوِمائــــــــــــــــــــــ ــْ رِيَن َوأَلــــــــــــــــــــــ ــْ ـــــــــــــــــــــ اِم ِعشـ ـــــــــــــــــــــــَ   ِيف عـ
هِ  ِلِه َوَمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِّ ــــــــــْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِدِه َوَفضـ ــْ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   َورِفـ
ِتْحَفاظِ  ــــــــــــــــــــــْ ُه َذا ِاسـ ــــــــــــــــــــــْ ا َحَوتـ ــــــــــــــــــــــَ ْن ِلمـ ــــــــــــــــــــــُ   َفكـ
ِد) بِّ َأمحـــــــــــــــــــــــــــَْ ُ ــِ ـــــــــــــــــــــــ ِع (حبـ َة النـَّفـــــــــــــــــــــــــــْ ــَ ـــــــــــــــــــــــ   َدائِمـ
ا ــَ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ْحِبِه َتَكرُّمـ ــَ ِه َوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــِ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   َوآلـ
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 : -  َرِمحَهُ هللاُ   -  قَاَل النَّاِظمُ 

ُد:  ١ ــَّ ــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ِه ُحمَمـ ــِّ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ُد رَبــــ ــْ ــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ اَل ُعبَـيـ ــَ ــ ــــــ ــــ ـــــ   قــــ
  

َ ِيف    دُ ا?َّ ــَْ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ وِر َأمحــــ ــُ ــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ لِّ اْألُمـ ـــــــُ ـــــ ــــ ـــــ ــــ    كـــ
  

 
ُ
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َا فَـ   ) َتْصِغريٌ ُعبَـْيدُ قـَْولُُه: (  َثِين َشْيُخنَا ،  َوتـََعاَىل َوِاْمسُُه ُحمَمٌَّد ْبُن َأبٍّ   تـََواُضعاً ِمْنُه ?َِِّ ُسْبَحانَهُ  كَ لِ ذَ  لَ عَ لَِعْبٍد َوِإمنَّ  َوَحدَّ
هللاُ   - َثِين   -  َحِفظَُه  َحدَّ يَدَّادٍّ    قَاَل:  ْبِن  َأْمحٍَد  ِبُن  َحمُْموٌد  َأْمحَُد  ِخبَطِّ الشَّْيُخ  ُنْسَخٍة  ِيف  قـَرَأَ  أَنَُّه    اْلُمَؤلِِّف:    اْحلُْسِينُّ 

  . » «قَاَل اِْبُن َأبٍّ َوِاْمسُُه ُحمَمَّدُ 
َ ِيف ُكلِّ اْألُُموِر َأْمحَدُ قـَْولُُه: (    َوَمحُْد ِهللا ُهَو َوْصُفُه ِ?ْلَكَماِل َواْلَفْضِل  ،  ِإالَّ هللاَ   ) َأْي: َال َأْمحَُد ِيف ُكلِّ أُُمورِيا?َّ
  . اً ُحب?ا َوتـَْعِظيم

  

 :
ُ ّ

?
َّ???? ?

ى  ٢ ـــــــَ ـــــ تَـقــــ وِل اْلُمنـْ ـــــــُ ـــــ ى الرَّســــ ــــــَ ــــ ـــــ لًِّيا َعلـ ــــــَ ــــ ـــــ   ُمصـ
  

ى   ـــَ ــــ ـــــ ــــ ـــــ قــــ ْحِبِه َذِوي التـُّ ـــَ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ِه َوصــــ ـــِ ــــ ـــــ ــــ ـــــ   َوآلــــ
  

 
ُ
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  -   ُسْبَحانَُه َوتَـَعاَىل   -   َعَلْيِه ِإَذا َكاَنْت ِمَن هللاِ   َوالصَّالَةُ   -   ملسو هيلع هللا ىلص   -   َكْوِين ُمَصلِّيًا َعَلى الرَُّسوِل ُحمَمَّدٍ   : َأْمحَُد هللاَ َحالَ َأيْ 
  .  اْألَْعَلى َوِإَذا َكاَنْت ِمَن اْخلَْلِق فـَْهَي طََلُب الثـََّناِء َعلَْيِه ِيف اْلَمَألِ ،  فـَْهَي الثـَّنَاءُ َعَلْيِه ِيف اْلَمَألِ اْألَْعَلى

تَـَقی َوقـَْولُهُ: (   . َأْي: ِاْختَارَهُ ،  تـَُقوُل: اِنـْتَـَقاهُ ،  ) َأْي: اْلُمْختَارُ اْلُمنـْ
  . اْلُعَلَماءِ  ُهْم أَْهُل بـَْيِتِه َعَلى الصَِّحيِح ِمْن أَقْـَوالِ   -  ملسو هيلع هللا ىلص  -  النَِّيبِّ  ) آلُ آِلهِ َوقـَْولُهُ: (
َلِقَي النَِّيبَّ   َوالصَّاِحُب ُكلُّ   َصاِحبٍ ) ِاْسُم َمجِْع  َوَصْحِبهِ قـَْولُُه: (   ُمْؤِمنًا ِبِه َوَلْو َمرًَّة َواِحَدًة َوَماَت    -  ملسو هيلع هللا ىلص  -  َمْن 

  . َعَلى َذِلكَ 
  . َوَصْحِبهِ  َدٌة ِآللِهِ َوْهَي ِصَفٌة ُمؤَكِّ ،  ) َأْي: َأْصَحاُب التـَُّقى َذِوي التـَُّقى : (هُ لُ قـَوْ 



  

٢٣  

 :
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?
َّ???? ?

٣  
٤  

دُ  ـــــــْ ــــ ـــــ ومِ  :َوبـَعـ ـــــُ ـــــ ــــ َذا اْلَمْنظـــ ـــــــِ ــــ ـــــ ُد بـ ــْ ــ ــــ ـــــ   َفاْلَقصــــ
َرا ــــــُ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ُه َوَعســــ ــــــَ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ْن َأرَاَد ِحْفظــــ ــــــَ ــــ ـــــ ــــــ ــــ   ِلمـــ

  

رُّومِ    ــُ ــــ ــــ ـــــ ِن آجــــ ــْ ـــــ ـــــ ــــ وِر ِابـــ ــُ ــ ـــــ ــــ ـــــ ثـ ِهيُل َمنـْ ــْ ــــ ــــ ـــــ   َتســــ
َرا ــــــِ ــــ ـــــ ْد نُثـ ــــــَ ــــ ـــــ ا قـ ــــَ ـــــ ــــ َظ مـــ ــــــَ ــــ ـــــ ِه َأْن َحيْفـ ــــــْ ــــ ـــــ   َعلَيـ

  
  

 
ُ
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نِْتَقاِل ِمْن َكَالٍم ِإَىل َغْريِهِ ) َكِلَمٌة يـُْؤتَ َوبـَْعدُ ( مَ َأْي:  ،  ى ِ?َا ِلْالِ   -  ملسو هيلع هللا ىلص  -  ِمَن اْحلَْمِد َوالصََّالِة َعَلى النَِّيبِّ   َوبـَْعُد َما تـََقدَّ
  ... فَاْلَقْصدُ 

ْعِر يُ   ) ِ?ََذا النَّْظِم َوْهَو َعَلى َحبِْر الرََّجِز ِمْن أَْحبُرِ ِبَذا اْلَمْنُظومِ َأْي: فَالنَِّيُة (    . ِيف اْألَْنظَاِم اْلِعْلِمَيةِ  اُل َكِثريً ْستَـْعمَ الشِّ
) آُجرُّومِ قـَْولُُه:  ِاْبِن  ُثوِر  َمنـْ آُجرُّ َتْسِهيُل  اِْبِن  نـَْثِر  تـَْيِسُري  َأْي:  النَّْحوِ )  ِيف  َعلَْيِه  (،  وِم  َوَعُسَرا  ِحْفظَُه  أَرَاَد    ِلَمْن 

نُ  َقْد  َما  َحيَْفَظ  َحيَْفظَ َرا ثِ َأْن  َأْن  أَرَاَد  ِلَمْن  أْي:  التـََّفلُّ َهَذا    )  َسرِيُع  ِألَنَُّه  النـَّثْـُر  َعَلْيِه  َوَصُعَب  أَْسَهُل  ،  تِ اْلَمْنتَ    َوالنَّْظُم 
  . ِألَنَُّه َعَلى َوْزٍن َخاصٍّ   ِيف اْحلِْفظِ 
  

 :
ُ ّ

?
َّ???? ?

لْ   ٥ ـــــــَ ــــ ـــــ ــــ ـــــ لِّ َعمـ ـــــــُ ــــ ـــــ ــــ ـــــ َتِعُني ِيف كـ ــــْ ــــ ـــــ ــــ ـــــ   َوَهللا َأســــ
  

لْ    ــــــَ ـــــ ــــ ِه اْلُمتَّكـــ ــــــْ ـــــ ــــ ِدي َوَعلَيـــ ــــــْ ـــــ ــــ ِه َقصـــ ـــــْ ــــ ــــــ   ِإلَيـــ
  

 
ُ

??ْ
َّ???? : ?

َال   ِمَن هللاِ َأْي:  ِإالَّ  اْلَعْوَن  َوتـََعاَىل   -  َأطُْلُب  اْألَْعَمالِ   -  ُسْبَحانَُه  نَْظُم ،  ِيف ُكلِّ  ُهَو  الَِّذي  اْلَعَمُل  َهَذا  َوِمنـَْها 
  . اْآلُجرُّوِميَّةِ 

  . ِهي ِإالَّ إِلَْيهِ جُّ قـَْولُُه: (إِلَْيِه َقْصِدي) َأْي: َال َيُكوُن تـَوَ 
  . -  َوتـََعاَلی ُسْبَحانَهُ   - (َوَعَلْيِه اْلُمتََّكْل) َأْي: َال َيُكوُن ِاْعِتَماِدي ِإالَّ َعَلى هللاِ قـَْولُُه: 

  ِيف التـَّْوِحيِد: َمحَْد ِهللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاَىل   َفذََكَر النَّاِظُم ِيف َهِذِه اْلُمَقدَِّمِة أَْربََع َمَسائِلَ   :-   َحِفظَُه هللاُ   -  قَاَل َشْيُخنَا
ْسِتَعانََة ِبِه َوَقْصَدُه َوالتـَّوَُكَل َعَلْيهِ    . َواْالِ



  

٢٤  

 :
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?
َّ????  

ِم 
َ
?

َ
ك

ْ
  َباُب ال

َد?َ   ٦ ــْ ــــ ــــ ـــــ َالَم ِعنـ ـــَ ــــ ـــــ َتِمعْ  - ِإنَّ اْلكــــ ــْ ــــ ــــ ـــــ   - فـَْلَتسـ
  

بٌ    ــــــَّ ــــ ٌظ ُمرَكـــ ـــــــْ ـــــ ـــــــدٌ ، َلفـ ـــ عْ ، ُمِفيـــ ــــِ ـــــ ْد ُوضــــ ــــَ ـــــ   قــــ
  

 
ُ
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  : أُُمورٍ   َل أَْربـََعةَ اْلَكَالَم ِعْنَدَ?) َأْي: ِعْنَد َمَعاَشِر النَُّحاِة ُهَو َما مشَِ قـَْولُُه: (ِإنَّ 
َوالطَّرْحُ   -  ١ الرتَُّْك  اللَُّغِة:  ِيف  َواللَّْفُظ  لَْفظًا  َيُكوَن  التَّمْ ،  أَْن  َأَكْلُت  النـََّوى   رَ تـَُقوُل:  طََرْحَتهُ ،  َولََفْظُت  ،  َأْي: 

  . ُمْشَتِمٌل َعَلى بـَْعِض ُحُروِف اهلَِْجاِء الَِّيت أَوَُّهلَا أَِلٌف َوآِخُرَها َ?ءٌ  ْوٌت َخارٌِج ِمَن اْلَفمِّ َوِاْصِطَالًحا: ُهَو صَ 
بًا ِمْن َكِلَمَتْنيِ فََأْكثـَُر َحتِْقيًقا   -  ٢   . التـَّْقِديَر: قُْم أَْنتَ فَِإنَّ  ،  َحنُْو: ُقمْ ،  أَْو تـَْقِديرًا،  َحنُْو: قَاَم َزْيدٌ ،  َأْن َيُكوَن ُمرَكَّ
َحنُْو: زَْيٌد  ، السَّاِمُع ُمنـَْتِظرًا َشيـْئًا آَخرَ   ِم َعَليـَْها ِحبَْيُث َال َيِصريُ لِّ اْلُمَتكَ   ُسُكوتُ   نُ سُ حيَْ   ِإفَاَدةً  اً َأْن َيُكوَن ُمِفيد -  ٣

  َسَكتَّ َلَما َحُسَن ُسُکوُتَك َويـَبـَْقى السَّاِمُع يـَنـَْتِظُر َجوَابَ قَاَم زَْيٌد؛ مثَُّ    فـََلْو قـُْلَت َمَثًال: ِإنْ ،  ِيف اْلَمْسِجدِ 
  . الشَّْرطِ 

ُق بِِه اْلَمْجنُوُن َوالنَّائُِم َوالسَّْكرَاُن  يـَْنطِ   َحىتَّ َخيْرَُج ِبَذِلَك َما،  َأْي: أَْن يـَْقِصَدُه اْلُمَتَكلِّمُ ،  أَْن يَُكوَن ِ?ْلَوْضعِ   -  ٤
 . َوَحنُْوُهمْ 

  

 
ُ ّ

?
َّ???? : ?

َىن:  ٧ ــــْ ــــ ـــــ ــــ ا يـُبـــ ـــــَ ـــــ ــــ ـــــ ِيت َعَليْـهـ ـــــــَّ ــــ ـــــ اُمُه الــــ ـــــَ ـــــ ــــ ـــــ   َأْقسـ
  

مٌ    ــْ ـــ ـــــ ــــ لٌ ، ِاســـ ــْ ـــ ـــــ ــــ َىن ، َوِفعـــ ــْ ـــــ ــــ ـــــ ْرُف َمعـ ــَ ـــ ـــــ ــــ   مثَُّ حـــ
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ْسُم َواْلِفْعُل َواْحلَْرفُ َأْي: اْألَْقَساُم الَِّيت يُـ  َها اْلَكَالُم ِهَي: اْالِ فَاَدِة َمْعًنی  ْبَىن َعلَيـْ   . الَِّذي َجاَء ِإلِ
ْسُم: ُهَو َما     . َزْيدٌ   َحنُْو:، بَِزَمانٍ   َدلَّ َعَلى َمْعًىن ِيف نـَْفِسِه َوَملْ يـَْقَرتِنْ فَاْالِ

  . َحنُْو: قَامَ ،  َواْلِفْعُل: ُهَو َما َدلَّ َعَلى َمْعًىن ِيف نـَْفِسِه َواِْقَرتََن بَِزَمانٍ 
َا يَُدلُّ َعَلى مَ ،  َواْحلَْرُف: َما َال يَُدلُّ َعَلى َمْعًىن ِيف نـَْفِسهِ    . َحنُْو: ِيف ،  َغْريِهِ   ْعًىن ِيف َوِإمنَّ



  

٢٥  

 :
ُ ّ

?
َّ????  

٨  
٩  

١٠  

ضِ  ـــــْ ــــ ـــــ ُم ِ?ْخلَفــــ ــْ ـــ ــــ ـــــ ســــ ِوينِ ، َفاْالِ ــــــــْ ــــ ـــــ نـ   َأوْ ، َوِ?لتـَّ
نْ  ــِ ـــ ـــــ َي: (مـ ــْ ــ ــــ ِض َوهـــ ــْ ـــ ـــــ ُروِف اْخلَفـ ُ ــِ ـــ ـــــ   ِإَىل)، َوحبـ

افُ  ــــــــَ ــــ ـــــ مُ ، َواْلكــــ ــــــــــــالَّ ـــــ ـــ ا، َوَواوٌ ، َوالـ ــــــــَّ ــــ ـــــ   َوالتــــ
  

ْوا   ــَ ــــ ا قـَفـــ ــَ ـــ اُْقُف مــــ ــَ ـــ َرُف فــــ ــــــْ وِل (َأْل) يـُعـــ ـــــُ   ُدخــــ
ْن) َو(ِيف)  ــــــــَ ى)َو(عــــ ــَ ــــــ ا َو(َعلــــ ــَ ــــــ ) َواْلبــــ   َو(ُربَّ

لَّ  ـــَ ـــــ ــــ ُذ) َو(َلعـــ ـــــْ ــــ ـــــ ْذ) َو(ُمنـ ـــــُ ــــ ـــــ )، َو(مـ ىتَّ ــَ ــــ ـــــ   حــــ
  

 
ُ

??ْ
َّ???? : ?

  : اتٍ مَ الَ عَ   عِ بَ رْ ?َِ   فُ رَ عْ يُـ   مَ سْ أنَّ اْالِ   َأْي:
  ةٍ مَ لِ كَ   لُّ كُ فَ ،  اهَ نْـ عَ   وبُ نُ ا يَـ مَ   وْ أَ   ةُ رَ سْ كَ ا الْ هَ تُـ مَ الَ عَ   ةٌ يَّ ابِ رَ عْ إِ   ةٌ الَ حاً: حَ الَ طِ صْ اِ وَ ،  عِ فْ الرَّ   دُّ ًة: ضِ غَ لُ   وَ هُ ؛ وَ ضُ فْ : اخلَْ وَىل اْألُ 

  . انِ وضَ فُ خمَْ   ا مَ ?َُّ ِألَ   انِ مسَْ : اِ ْريُ اخلَْ وَ   بٌّ حُ فَ ،  ) ) ١( ( َّ ىن من خن حن جن ُّ  َكَقْولِِه تـََعاَىل:،  مٌ سْ اِ   يَ هِ   ةٍ وضَ فُ خمَْ 

  قُ حَ لْ تَـ   ةٌ دَ ائِ زَ   ةٌ نَ اكِ سَ   ونٌ : نُ حاً الَ طِ صْ اِ وَ ،  تَ وَّ صَ   ی:نَ عْ مبَِ ،  ورُ فُ صْ عُ الْ   نَ وَّ : نَـ ولُ قُ تَـ ،  يتُ وِ صْ ًة: التَّ غَ لُ   وَ هُ ؛ وَ ينُ وِ نْ : التـَّ ةُ يَّ انِ الثَّ 
  . ةِ قَ ابِ السَّ   ةِ يَ  اْآل ِيف  يدٌ دِ شَ  هُ الُ ثَ مِ وَ ،  يدٍ كِ ْو تَـ   ْريِ غَ لِ   اط? خَ  الَ   ظاً فْ لَ  ةِ مَ لِ كَ الْ  رَ آخِ 

  وْ ي أَ ذِ : الَّ َىن عْ  مبَِ ِيت الَّ  ةُ يَّ ولِ صُ وْ مَ » الْ لْ «أَ   كَ لِ ذَ بِ   جَ رَ خَ فَ   اً يفرِ عْ تَـ   ةَ مَ لِ كَ الْ  يدُ فِ  تُ ِيت : الَّ يْ أَ ،  ةُ فَ رِّ عَ مُ الْ »  لْ «أَ   ولُ خُ : دُ ةُ ثَ الِ الثَّ 
  : رِ اعِ الشَّ  لِ وْ قَ كَ   لِ عْ فِ الْ  ىلَ عَ   لُ خُ دْ تَ   دْ ا قَ ?ََّ إِ فَ ،  ِيت الَّ 

َت ِ?حلَْ  ــــــــــــــــْ ا أَنـ ــَ ــــــــــــــ ِم الرتُّْ مـ ــَ ــــــــــــــ ــَ كـ ــــــــــــــ ــُ  یضـ   هُ ُحُکوَمتـــــــــــــــ

  

يلِ    ــِ ـــــــــــــــــــــــ دَ  َوالَ اْألَصـ ــــــــــــــــــــــــــرَّْأِي َواجلـــــــــــــــــــــــــــَْ   لِ َوالَ ِذي الـ

  

  . يذِ : الَّ َىن عْ مبَِ   ةٌ يَّ ولِ صُ وْ مَ  يهِ » فِ لْ «أَ وَ ، ولِ هُ جْ مَ لْ لِ   ِينٌّ بْ مَ  عٌ اِر ضَ مُ  لٌ عْ ی فِ ضَ رتُْ فَ .  ىضَ ي تـُرْ ذِ الَّ  :يْ أَ 
  ؟ امَ قَ   لْ : هَ َىن عْ ؟ مبَِ امَ قَ   لْ أَ :  ونَ ولُ قُ يَـ  مْ ?َُّ إِ فَ ،  بِ رَ عَ الْ   ضِ عْ بَـ   دَ نْ عِ   ةُ يَّ امِ هَ فْ تِ سْ » اْالِ لْ «أَ   ضاً يْ أَ   جَ رَ خَ وَ 

  : يَ هِ وَ  ضِ فْ اخلَْ  وفِ رُ حُ  ولُ خُ : دُ ةُ عَ ابِ الرَّ 

 حم جم يل ىل مل خل ُّی:  الَ عَ تَـ   هُ لُ وْ قَـ   هُ نْ مِ وَ ، اءِ هَ تِ نْ ْالِ  لِ ِيت ?َْ : وَ َىل إِ وَ ،  اءِ دَ تِ بْ ْالِ  لِ ِيت ?َْ : وَ نْ مِ 
  . ) ) ٢( ( َّ خي [...]  جن يم ىم مم خم

  . )٣( َّ ىت� [...]  زبمب رب� يئ� [...] ُّ َكَقْولِِه تـََعاَىل:  ةِ رَ اوَ جَ مُ لْ  لِ ِيت ?َْ : وَ نْ عَ وَ 

،  ) ٤( َّ ىل� [...]  نبىب مب� زب� رب� يئ� ىئ� نئ� ُّ  َكَقْولِِه تَـَعاَىل:   ةِ يَّ انِ كَ مَ الْ   وِ أَ   ةِ يَّ نِ مَ الزَّ   ةِ يَّ فِ رْ لظَّ  لِ ِيت ?َْ : وَ ِيف وَ 

  . » ِيف «:  وَ هُ ا وَ مَ هِ يْ لَ عَ   ضِ فْ اخلَْ  فِ رْ حَ  ولِ خُ دُ لِ   انِ مسَْ : اِ ضُ رْ اْألَ وَ  اتُ وَ ٰـ مَ السَّ فَ 
 

  ٨: اتُ يَ ادِ عَ الْ  )١(
  ١: اءُ رَ سْ اْإلِ  )٢(

  ١٥: ةُ دَ ائِ مَ الْ  )٣(
  ٢٨٤: ةُ رَ قَ بَ الْ  )٤(



  

٢٦  

لِ ِيت ?َْ وَ   ريِ ثِ كْ لتَّ : لِ بَّ رُ وَ  :  وَ هُ وَ   هِ يْ لَ عَ   ضِ فْ اخلَْ   فِ رْ حَ   ولِ خُ دُ لِ   مٌ سْ اِ   لٌ جُ رَ فَـ ،  فٍ لْ أَ   نْ مِ   ْريٌ خَ   لٍ جْ رَ   بَّ : رُ وُ حنَْ ،  يلِ لِ قْ لتـَّ  
  . » بَّ «رُ 

  . ) ١( َّ جح� [...]  حتخت جت هب� ُّ َكَقْولِِه تـََعاَىل:   ةِ انَ عَ تِ سْ ْالِ  لِ ِيت ?َْ وَ  :اءُ بَ الْ وَ 

  ولِ خُ دُ لِ   مٌ سْ : اِ شُ رْ عَ الْ فَ ،  ) ٢( َّ يف ىف يث ىث نث ُّ  َكَقْولِِه تـََعاَىل:   ءِ الَ عْ تِ سْ ْالِ  لِ ِيت ?َْ ى: وَ لَ عَ وَ 
  . ى»لَ : «عَ وَ هُ وَ  هِ يْ لَ عَ   ضِ فْ اخلَْ   فِ رْ حَ 

:  مُ الَ عْ اْألَ فَ ،  ) ٣( َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّ  َكَقْولِِه تـََعاَىل:   يهِ بِ شْ لتَّ  لِ ِيت ?َْ : وَ افُ كَ الْ وَ 
  . » افُ كَ : «الْ وَ هُ وَ   هِ يْ لَ عَ   ضِ فْ اخلَْ  فِ رْ حَ  ولِ خُ دُ لِ   مٌ سْ اِ 

  ) ٤( َّ من [...]  ىل مل خل ُّ  َكَقْولِِه تـََعاَىل:   كِ لْ مُ لْ  لِ ِيت ?َْ : وَ مُ الالَّ وَ 

  هِ لِ وْ قَـ وَ ،  )٥( َّ خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  َكَقْولِِه تـََعاَىل:  مِ سَ قَ لْ لِ   انِ يَ تِ ?َْ وَ   :اءُ التَّ وَ   اوُ وَ الْ وَ 

  ) ٦( َّ حم [...]  حل جل مك ُّ : اَىل عَ تَـ 
  . هِ يْ لَ عَ   ذُ نْ مُ  ولِ خُ دُ لِ   مٌ سْ اِ  مٌ وْ يَـ فَـ ،  ةِ عَ مُ اجلُْ   مِ وْ يَـ  ذُ نْ مُ   هُ تُ يْـ أَ ا رَ : مَ ولُ قُ تَـ  ، انٍ مَ زَ  مَ سْ اِ  الَّ إِ   ونُ كُ يَ   ا الَ مهَُ ورُ رُ جمَْ : وَ ذُ نْ مُ وَ   ذْ مُ وَ 
  : رِ اعِ الشَّ  لُ وْ قَـ   هُ نْ مِ وَ ، يلٍ قِ عَ  ةُ غَ ا لُ ?َِ   رُّ اجلَْ : وَ لَّ عَ لَ وَ 

ُت اُدُْع  ــْ ـــــــــــــــــ رَ فـَُقلـ ــْ ـــــــــــــــــ رَةً  یُأخـ ــْ ـــــــــــــــــ ْوَت َجهـ ــَّ ِع الصــــــــــــــــــ ــَ ـــــــــــــــــ   َوِاْرفـ

  

ـــــــــــــــــبُ    َك َقرِيـــــ ــْ ـــــــــــــــــــ َواِر ِمنـ ــْ ـــــــــــــــــــ لَّ َأِيب اْلَمغـ ــَ   َلعــــــــــــــــــــ

  

  .هِ يْ لَ ی عَ تَّ حَ  ولِ خُ دُ لِ   مٌ سْ : اِ عٌ لَ طْ مَ فَ ، )٧( َّ يل ىل مل يك [...]  ُّ  َكَقْولِِه تـََعاَىل:   ةِ ايَ غَ لْ لِ   يَ هِ : وَ ىتَّ حَ وَ 
  

 :
ُ ّ

?
َّ???? ?

نيِ   ١١ ــِّ ــ ــــ ُل ِ?لســـ ــْ ـــــ ــِ ، َواْلِفعــــ ـــ ـــــ ْوَف) َوبـ ـــــــَ   (َقْد)ـَو(ســــ
  

اِ  -    ــَ ـــــ ــــ ُزُه َورَدْ  - ْعَلمْ فـــ ــْ ــ ــــ ـــــ ــِث َميــ   َوَ? التَّْأنِيــــــــــــ
 

 
ُ

??ْ
َّ???? : ?

  : ضاً يْ أَ  اتٍ مَ الَ عَ   عِ بَ رْ ?َِ  فِ رْ احلَْ وَ   مِ سْ اْالِ  نِ عَ   لُ عْ فِ الْ  زُ يـَّ ميَُ 

 
 ٤٥: ةُ رَ قَ بَ الْ  )١(
  ٥: ٓطهٓ  )٢(
 ٢٤: نُ مَ حْ الرَّ  )٣(
  ٥٦: جُّ حَ الْ  )٤(

 ٢ - ١: رُ صْ عَ الْ  )٥(
  ٥٧: اءُ يَ بِ نْ اْألَ  )٦(
  ٥: رُ دَ قَ الْ  )٧(



  

٢٧  

  هِ لِ وْ قَـ وَ ،  ) ١( َّ ىه مه جه ين ىن من خن ُّ  ـتََعاَلی:   ـقَْولِهِ َحنُْو  ،  يسٍ فِ نْ ـتَ   فاَ رْ ا حَ مهَُ وُ   فَ وْ سَ وَ   نيُ : السِّ ةُ يَّ انِ الثَّ  وَ وَىل اْألُ 

  ولِ خُ دُ لِ   لٌ عْ : فِ ونَ مُ لَ عْ تَـ وَ   ونَ مُ لَ عْ يَـ   نْ مِ   لٌّ كُ فَ ،  )٢( َّ حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ ُّ  ی: الَ عَ تَـ 
  . ا مَ هِ يْ لَ عَ   فَ وْ سَ وَ  نيِ السِّ 

  . يبِ رِ قْ التـَّ   وِ أَ  يقِ قِ حْ لتَّ لِ   ونُ كُ تَ ي فَـ اضِ مَ الْ  لِ عْ فِ ى الْ لَ عَ   لُ خُ دْ تَ وَ  دْ : قَ ةُ ثَ الِ الثَّ 

  . ةُ الَ الصَّ   تِ امَ قَ  دْ قَ   :وُ : حنَْ اِين الثَّ وَ ، ) ٣( َّ يل ىل مل خل ُّ : تـََعاَىل  َحنُْو قـَْولِهِ :  لُ وَّ اْألَ فَ 
 دْ قَ وَ ،  ميُ رِ كَ الْ   ودُ جيَُ   دْ : قَ وُ حنَْ ،  ريِ ثِ كْ لتَّ لِ   ونُ كُ تَ وَ ،  يلُ خِ بَ الْ   ودُ جيَُ   دْ : قَ وُ حنَْ ،  يلِ لِ قْ لتـَّ لِ   ونُ كُ تَ فَـ   عِ اِر ضَ مُ الْ   لِ عْ فِ ى الْ لَ عَ   لُ خُ دْ تَ وَ 

  . دُ هِ تَ جْ مُ الْ  حُ لِ فْ يُـ 

?َ ةُ عَ ابِ الرَّ  قـَْولِهِ ،  ياضِ مَ الْ   لِ عْ فِ لْ ?ِ   الَّ إِ   قُ حَ لْ تُـ   الَ وَ   ةِ نَ اكِ السَّ   يثِ نِ أْ التَّ   ءُ :    حن جن يم ىم ُّٱتـََعاَلی:   َحنُْو 
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن
 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب
  . ) ٤( َّ لك اك يق ىق يف
  : رِ اعِ الشَّ   لِ وْ قَ كَ َو 

تْ  ْت فـََودَّعــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــَ ْت ُمثَّ قَامـ ْت َفَحيــــــــــــــــــــــَّ ـــــــــــــــــــــَّ   أََلمـ

  

اَدتِ    ـــــــــــــــــَ ْت کـ ـــــــــــــــــَّ ا تـََولـ ـــــــــــــــــَّ قُ  فـََلمـ ــنـَّْفُس تـَْزهــــــــــــــــــَ   الــــــــــــــــ

  

  

 :
ُ ّ

?
َّ???? ?

َرُف ?َِ   ١٢ ــْ ــــ ــــ ـــــ ــــ ْرُف يـُعـــ ــَْ ــــ ــــ ـــــ ــــ َبالَ َال ْن َواحلـــ ــــْ ـــــ ــــ ـــــ    يـَقــــ
  

مٍ    ــْ ــــ ـــــ ســــ يالً  ، ِالِ ــِ ـــ ــــ ـــــ ٍل َدلـ ــْ ــــ ـــــ ـ(بـََلى)َوالَ ِفعــــ ــَ ــــ ـــــ   كــــ
  

 
ُ

??ْ
َّ???? : ?

  : رُ آخَ   الَ قَ وَ ، لِ عْ فِ الْ   اتِ مَ الَ عَ   الَ وَ  مِ سْ اْالِ   اتِ مَ الَ عَ   لَ بَ قْ يَـ   الَ   نْ أَ   فِ رْ احلَْ  ةَ مَ الَ عَ  نَّ أَ   َأْي:
هْ  ــــــــــــــــــــــــَ ُه َعَالمـ ــَ ـــــــــــــــــــــ ْيَس لـ ــــــــــــــــــــــــَ ا لـ ــَ ْرُف مــــــــــــــــــــــ ــَْ ـــــــــــــــــــــ   احلـ

  

هْ    ــَ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ُه َعَالمـ ــَ ِة لــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ْرُك اْلَعَالمـ ــَ ـــــــــــــــــــــــــــــــ   تــ
  

 
  ٥ - ٤: أُ بَ النَّ  )١(
  ٤ - ٣: رُ اثُ كَ التَّ  )٢(

  ١: ونَ نُ مِ ؤْ مُ الْ  )٣(
 ١٤ - ١: يرُ وِ كْ التَّ  )٤(



  

٢٨  

 
ُ ّ

?
َّ???? : ?

ْعَراِب  ِ
ْ

  َباُب اإل
١٣  
١٤  

مْ  ـــــــِ ــــ ـــــ ِر اْلَكلـ ـــــِ ـــــ ــــ ُري َأَواخـــ ـــــِ ـــــ ــــ َراُب تـَْغيـــ ــــْ ــــ ـــــ عــــ   اْإلِ
ِطَرابِ  ــْ ــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ُري ِالِضــــ ـــــــِ ــــ ـــــ ــــ ـــــ َك التـَّْغيـ ـــــِ ـــــ ــــ ـــــ ــــ   َوَذلـــ

  

ا   ــً ِديًرا َأْو َلْفظـــــ ــْ ــ دَّ اُ  - تـَقـــ ــَْ ــ َذا احلـــ ــَ ــ ِنمْ فـــ ــــَ   - ْغتـــ
َرابِ  ـــــــْ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ْدُخُل ِلْإلِعـــ ـــــَ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ٍل تــــ ــِ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ   َعَوامـــ

  

 
ُ

??ْ
َّ???? : ?

  : انٍ عَ مَ   ةُ ثَ الَ ي ثَ حِ الَ طِ صْ اْالِ   َىن عْ مَ ا الْ هَ نْـ مِ   بُ اسِ نَ ي يُـ ذِ الَّ وَ  ةٍ ريَ ثِ اٍن كَ عَ ى مَ لَ عَ   ةِ غَ  اللُّ ِيف  قُ لَ طْ يُ   ابُ رَ عْ اْإلِ 
  . هُ نْ عَ   حَ صَ فْ أَ وَ   هُ نَ ?َ : أَ يْ أَ ،  هِ سِ فْ  نَـ ا ِيف مَّ عَ   نٌ الَ فُ   بَ رَ عْ : أَ ولُ قُ تَـ ،  احُ صَ فْ اْإلِ وَ  انُ يَ بَـ : الْ لُ وَّ اْألَ 
  . هُ تْ ريََّ : غَ يْ أَ ،  رَ ثَـ اْألَ  يحُ الرِّ  تِ بْ رَ عْ : أَ ولُ قُ تَـ ، ريُ يِ غْ : التـَّ اِين الثَّ 
  . هُ تْ نَـ سَّ حَ   :يْ أَ ،  ا هَ هَ جْ وَ  ةُ يَ ارِ اجلَْ  تِ بْ رَ عْ : أَ ولُ قُ تَـ ، نيُ سِ حْ : التَّ ثُ الِ الثَّ 
  فُ الَ تِ خْ اِ   هُ بُ بـَّ ي سَ ذِ الَّ وَ   ةِ مَ لِ كَ الْ   رِ  آخِ ِيف   ثُ دُ حيَْ   يذِ الَّ   ريُ يِ غْ : التـَّ وَ هُ   مُ اظِ النَّ   هُ فَ رَّ ا عَ مَ ي كَ وِ حْ النَّ   حِ الَ طِ صْ  اْالِ ِيف   ابُ رَ عْ اْإلِ وَ 

  . يراً دِ قْ تَـ   وْ ظاً أَ فْ لَ   ريُ يِ غْ ا التـَّ ذَ هَ   ونُ كُ يَ ا وَ هَ يْـ لَ عَ   ةِ لَ اخِ الدَّ  لِ امِ وَ عَ الْ 

قَـ فْ لَ   هُ الُ ثَ مِ    يم ىم� مم خم حم� جم� ىليل مل� خل� ُّ  : اَىل عَ تَـ   هُ لُ وْ ظاً: 
  ضٍ فْ  خَ َىل إِ   بٍ صْ  نَ َىل إِ   عٍ فْ رَ   نْ ا مِ هَ رُ آخِ   ريََّ غَ تَـ   جِّ احلَْ   ةُ مَ لِ كَ فَ ،  )١( َّ ِّ  [...] ينجه ىن� من� خن� حن� جن

  : ثِ الَ الثَّ   ِيف وَ ، ضَ رَ فَ بِ   ةٌ وبَ صُ نْ : مَ اِين الثَّ   ِيف وَ ، اءِ دَ تِ بْ ْالِ ?ِ   ةٌ وعَ فُ رْ : مَ لِ وَّ اْألَ   ِيف   يَ هِ فَ ،  ا هَ يْـ لَ عَ  ةِ لَ اخِ الدَّ   لِ امِ وَ عَ الْ   فِ الَ تِ خْ اِ   بِ بَ سَ بِ 
  . ي فِ بِ   ةٌ وضَ فُ خمَْ 

 هب مب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي  [...] ُّ  :اَىل عَ تَـ   هُ لُ وْ يراً: قَـ دِ قْ تَـ   هُ الُ ثَ مِ 
  لِ امِ وَ عَ الْ   فِ الَ تِ خْ اِ   بِ بَ سَ بِ   عٍ فْ  رَ َىل إِ   بٍ صْ  نَ َىل إِ   ضٍ فْ خَ   نْ ا مِ هَ رُ آخِ   ريََّ غَ ى تَـ دَ اهلُْ   ةُ مَ لِ كَ فَ ،  )٢( َّ مج  [...] حتخت جت

  ريُ يِ غْ التـَّ   نِ كِ لَ وَ ،  نَّ إِ   َربُ ا خَ ?ََّ ى أَ لَ عَ   ةٌ وعَ فُ رْ : مَ ثِ الَ الثَّ   ِيف وَ ،  نَّ ?ِِ   ةٌ وبَ صُ نْ : مَ اِين الثَّ   ِيف وَ ،  یلَ ?ِِ   ةٌ وضَ فُ : خمَْ لِ وَّ اْألَ   ِيف   يَ هِ فَ ،  كَ لِ ذَ كَ 
  . اهَ رِ آخِ   لِ الَ تِ عْ ِالِ   رُ هَ ظْ يَ   الَ   رٌ دَّ قَ مُ 

  : ةِ لَّ عِ الْ  وفِ رُ حُ  امِ كَ حْ  أَ ِيف  يهٌ بِ نْ تَـ 
  . اءُ يَ الْ وَ  اءُ وَ الْ وَ  فُ لِ : اْألَ ةٌ ثَ الَ ثَ  ةِ لَّ عِ الْ   وفُ رُ حُ 

 
 ٧١: امُ عَ نْ اْألَ  )٢( ١٩٧: ةُ رَ قَ بَ الْ  )١(



  

٢٩  

ا  مَ هِ يْ لَ عَ   رُ هَ ظْ تَ   الَ فَ   : اءُ يَ الْ وَ   اوُ وَ ا الْ مَّ أَ وَ ،  رُ ذُّ عَ التـَّ   اهَ ورِ هُ ظُ   نْ مِ   عَ نَ : مَ ولُ قُ نَـ وَ ،  اتِ كَ َر احلَْ   يعُ ا مجَِ هَ يْـ لَ عَ   رُ دَّ قَ تُـ : فَـ فُ لِ ا اْألَ مَّ أَ 
  . ا هَ تِ فَّ خلِِ   ةُ حَ تْ فَ ا الْ مَ هِ يْ لَ عَ   رُ هَ ظْ تَ وَ ، لُ قَ ا الثِّ ِمهَ ورِ هُ ظُ  نْ مِ  عَ نَ : مَ ولُ قُ نَـ وَ ،  ةُ رَ سْ كَ الْ وَ  ةُ مَّ الضَّ 

 :
ُ ّ

?
َّ???? ?

١٥  
١٦  
١٧  

اُمهُ  ــــــَ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ َؤمُّ: :أَْقســـ ــــــــُ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ٌة تــ ــــــَ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ   َأْربـَعـــ
ا ــَ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ٍب َوقـَعـــ ــْ ــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ اْألَوََّالِن ُدوَن رَيــــ ـــــــَ ــــــ ــــ ـــــ   فــــ

ضِ  ــْ ــــ َص ِ?ْخلَفـــ ــِّ ــــــ ْد ُخصـ ــَ ـــ ُم قــــ ــْ ــــ ا،  َواْالِســـ ــَ ــــــ   َكمـ
  

عٌ    ـــْ ـــــ ــــ بٌ ، رَفـــ ـــــْ ــــ ـــــ ضٌ ، َوَنصـ ــــــْ ـــــ ْزمُ ، مثَُّ َخفــــ ـــَ ـــــ ــــ   جـــ
مِ  ــْ ــــ ــــ ا، ِيف اْالِســـ ــَ ـــــ ـــــ ارِِع َمعـ ــَ ــ ـــــ ِل اْلُمضــــ ــْ ــ ـــــ   َواْلِفعــــ

ْزٍم  َ ــِ ــ ُل جبـــ ــــْ َص اْلِفعـــ ــِّ ــــ ْد ُخصـ ــَ ــــ ا –قـ ــــَ   - فَِاْعَلمـــ
  

 
ُ

??ْ
َّ???? : ?

  . مُ زْ اجلَْ وَ  ضُ فْ اخلَْ وَ  بُ صْ النَّ وَ   عُ فْ : الرَّ يَ هِ ا وَ ?َِ  فُ رَّ عَ يُـ   امٍ سَ قْ أَ   ةُ عَ بَـ رْ أَ   ابِ رَ عْ ْإلِ لِ 
  . ا هَ نْـ عَ   وبُ نُ ا يَـ مَ  وْ أَ  ةُ مَّ الضَّ  اهَ تُـ مُ الَ عَ  ةٌ يَّ ابِ رَ عْ إِ   ةٌ الَ : حَ حاً الَ طِ صْ اِ وَ ، ءُ الَ عْ : اْإلِ ةً غَ لُ  وَ هُ : فَـ عُ فْ ا الرَّ مَّ أَ فَ 
  . اهَ نْـ عَ   وبُ نُ ا يَـ مَ   وْ أَ   ةُ حَ تْ فَ الْ   اهَ تُـ مَ الَ عَ  ةٌ يَّ ابِ رَ عْ إِ   ةٌ الَ : حَ حاً الَ طِ صْ اِ وَ ، ةُ امَ قَ : اْإلِ ةً غَ لُ   وَ هُ : فَـ بُ صْ ا النَّ مَّ أَ وَ 
  . ا هَ نْـ عَ  وبُ نُ ا يَـ مَ  وْ أَ   ةُ رَ سْ كَ الْ  اهَ تُـ مَ الَ عَ   ةٌ يَّ ابِ رَ عْ إِ   ةٌ الَ : حَ حاً الَ طِ صْ اِ وَ ، عِ فْ الرَّ  دُّ ضِ : ةً غَ لُ   وَ هُ : فَـ ضُ فْ ا اخلَْ مَّ أَ وَ 
  . هُ نْ عَ  وبُ نُ ا يَـ مَ  وْ أَ   ونُ كُ السُّ  اهَ تُـ مَ الَ عَ   ةٌ يَّ ابِ رَ عْ إِ   ةٌ الَ : حَ حاً الَ طِ صْ اِ وَ ،  عُ طْ قَ : الْ ةً غَ لُ   وَ هُ : فَـ مُ زْ ا اجلَْ مَّ أَ وَ 
  . ةً ومَ زُ جمَْ   وْ أَ   ةً وضَ فُ خمَْ   وْ أَ   ةً وبَ صُ نْ مَ  وْ أَ   ةً وعَ فُ رْ مَ   ونَ كُ تَ   نْ ا أَ مَّ إِ   ةُ بَ رَ عْ مُ الْ  ةُ مَ لِ كَ الْ فَ 
،  ومُ قُ يَـ   دٌ يْ : زَ ولُ قُ تَـ ،  عُ فَ رْ ا يُـ مهَُ الَ كِ فَ ،  كٍّ شَ   ونَ دُ   عِ اِر ضَ مُ الْ   لِ عْ فِ الْ وَ   مِ سْ  اْالِ ِيف   انِ عَ قَ يَـ   بُ صْ النَّ وَ   عُ فْ : الرَّ يْ : أَ نِ الَ وَّ اْألَ فَ 

اِ دٌ يْ زَ فَـ  فِ ومُ قُ يَـ وَ ،  ةُ مَّ الضَّ   هِ عِ فْ رَ   ةُ مَ الَ عَ وَ   وعٌ فُ رْ مَ   مٌ سْ :  يُـ مهَُ الَ كِ َو ،  ةُ مَّ الضَّ   هِ عِ فْ رَ   ةُ مَ الَ عَ وَ   وعٌ فُ رْ مَ   عٌ اِر ضَ مُ   لٌ عْ :    :  ولُ قُ تَـ ،  بُ صَ نْ ا 
  . ةُ حَ تْ فَ الْ  هِ بِ صْ نَ   ةُ مَ الَ عَ وَ  وبٌ صُ نْ مَ  عٌ اِر ضَ مُ  لٌ عْ فِ   :ومَ قُ يَـ وَ ، ةُ حَ تْ فَ الْ   هِ بِ صْ نَ  ةُ مَ الَ عَ وَ  وبٌ صُ نْ مَ  مٌ سْ داً: اِ يْ زَ فَـ ،  ومَ قُ يَـ  نْ داً لَ يْ نَّ زَ إِ 

بِ وُ حنَْ ،  ضُ فَ خيُْ   الَ   لُ عْ فِ الْ فَ   ضِ فْ خلَْ ?ِ   مُ سْ اْالِ   صُّ تَ خيَْ وَ  ملَْ وُ حنَْ ،  مُ زَ جيُْ   الَ   مُ سْ اْالِ فَ   مِ زْ جلَْ ?ِ   لُ عْ فِ الْ   صُّ تَ خيَْ وَ ،  دٍ يْ زَ :  ،  مْ قُ يَـ   : 
  . ضُ فَ خيُْ   الَ وَ   مُ زَ جيُْ وَ  بُ صَ نْ يُـ وَ   عُ فَ رْ يُـ   عَ اِر ضَ مُ الَ  لَ عْ فِ الْ   نَّ أَ وَ ، مُ زَ جيُْ   الَ وَ  ضُ فَ خيُْ وَ  بُ صَ نْ يُـ وَ   عُ فَ رْ يُـ   مَ سْ اْالِ  نَّ ا أَ ذَ هَ   نْ مِ  لَ صَّ حَ تَ فَـ 

  

 
ُ ّ

?
َّ???? : ?

ِع 
ْ

ف َماِت الرَّ
َ
  َباُب َع?

١٨  
١٩  
٢٠  

مٌّ  ــَ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ فٌ ، َوَواوٌ ، ضــــ ــِ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ونُ ، أَلــــ ــُّ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ   َوالنـ
اءِ  ــَْ ــ ــــ ـــــ ــــ َرَد اْألَمســـ ــــْ ــــ ـــــ ــــ مٍّ ُمفـــ ــــَ ــــ ـــــ ــــ ِاْرَفْع ِبضـــ ـــــَ ـــــ ــــ ـــــ   فـ

رَ  ــــــــَّ َع اْلُمَكســــ ــْ ـــ ــــ ِه اْجلَمـــ ــِ ــــــ ْع بــــ ــَ ـــ ــــ ا، َوِاْرفـــ ــَ ــــ ـــــ   َومـ

ونُ    ـــــــُ ـــــ ــــ ـــــ ا َتكـ ــَِ ــ ـــــ ــــ ـــــ ِع ?ــــ ــْ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ُة الرَّفـ ــَ ــ ـــــ ــــ ـــــ   َعَالمــــ
َالِء» ــَ ــــ ـــــ اِحُب اْلعــــ ـــَ ـــــ ــــ ٌد صـــ ـــــْ ــــ ـــــ ـ«َجاَء زَيـ ــَ ــــــ ــــ   كـــ
ِلَما ــــــَ ــــ ـــــ ــــ ٍث َفســـ ـــــــَّ ـــــ ــــ ـــــ ْن ُمَؤنـ ـــــــِ ـــــ ــــ ـــــ َع مـ ـــُِ ـــــ ــــ ـــــ   مجــــ



  

٣٠  

لْ   ٢١ ــِ ــــ ـــــ ِذي َملْ يـَتَّصــــ ــَّ ـــ ــــ ـــــ ارُِع الـ ــَ ــــــ ــــ َذا اْلُمضـــ ــَ ـــ ــــ ـــــ   كـ
  

ِه   ـــــِ ــــ يٌء بـــ ــــــــَ ـ«يـَْهَتِدي»شــــ ــــــــَ ـ«َيِصْل»، كــــ ــَ ـــ ــــ   وَكـــ
  

 
ُ

??ْ
َّ???? : ?

  فُ لِ اْألَ وَ   اوُ وَ : الْ يَ هِ ا وَ هَ نْـ عَ   اتٍ بَ ئِ ?َ   اتٍ مَ الَ عَ   ثُ الَ ثَ وَ ،  ةُ مَّ : الضَّ يَ هِ وَ   ةٌ يَّ لِ صْ أَ  ةٌ مَ الَ ا: عَ ?َِ   ونُ کُ يَ  اتٍ مَ الَ عَ   عُ بَ رْ أَ  عِ فْ لرَّ لِ 
  : عٍ اضِ وَ مَ  ةِ عَ بَـ رْ  أَ ِيف   عِ فْ لرَّ لِ   ةً مَ الَ عَ   ونُ كُ تَ فَـ   ةُ مَّ ا الضَّ مَّ أَ فَ   .ونُ النُّ وَ 

 زث رث� يت�  [...] ُّ : تـََعاَىل  َحنُْو قـَْولِهِ ،  ةٍ دَ احِ وَ  وْ أَ   دٍ احِ ى وَ لَ عَ   لَّ ا دَ مَ  وَ هُ وَ  دُ رَ فْ مُ الْ  مُ سْ اْالِ  ُع اْألَوَُّل:اْلَمْوضِ 
  هُ نَّ ِألَ   ةُ مَّ الضَّ   هِ عِ فْ رَ   ةُ مَ الَ عَ وَ   وعٌ فُ رْ مَ   :دٌ يْ زَ فَـ ،  ءِ الَ عَ الْ   بُ احِ صَ   دٌ يْ زَ   ءَ اجَ   :َحنُْو ِمثَاِل النَّاِظمِ و ،  ) ١( َّ نن�  [...]  نث� مث�

  . دٌ رَ فْ مُ  مٌ سْ اِ 
  : تَـَعاَىل   َحنُْو قَـْولِهِ ،  هِ دِ رَ فْ مُ   اءِ نَ بِ   ريُِّ غَ تـَ   عَ مَ   ْنيِ تَ نَـ ثْـ اِ   وْ أَ   ْنيِ نَ ثْـ اِ   نْ مِ   رَ ثَـ كْ ى أَ لَ عَ   لَّ ا دَ مَ   وَ هُ وَ   ريِ سِ كْ التَّ   عُ مجَْ   ُع الثَّاِين:اْلَمْوضِ 

  دِ رَ فْ مُ الْ   اءُ نَ بِ   ريََّ غَ تَـ   دْ قَ فَـ   الٍ مَ   عُ : مجَْ الٌ وَ مْ أَ فَ ،  ) ٢( َّ حض�  [...]  هت� مت� خت� حت� جت� هب� مب� خب� ُّ

  . دٌ الَ وْ أَ  كَ لِ ذَ كَ َو  ريٍ سِ كْ تَ   عُ مجَْ  هُ نَّ ِألَ   ةُ مَّ الضَّ  هِ عِ فْ رَ   ةُ مَ الَ عَ وَ  وعٌ فُ رْ مَ   وَ هُ وَ 

 ين  [...]  ُّ  َكَقْولِِه تـََعاَىل:،  هِ رِ آخِ   ِيف   ءٍ ?َ وَ   فٍ لِ ?َِ   عَ مجُِ ا  مَ   وَ هُ وَ   املُِ السَّ   ثُ نَّ ؤَ مُ الْ   عُ مْ اجلَْ   ُع الثَّاِلُث:اْلَمْوضِ 
  اتٍ ظَ افِ حَ وَ   اتٍ تَ انِ قَ وَ   اتِ احلَِ الصَّ   نَ مِ   لٌّ كُ فَ ،  ) ٣( َّ نب� [...] حيخي جي� يه ىه� مه� جه

  . املٌِ سَ  ثٍ نَّ ؤَ مُ  عُ مجَْ  هُ نَّ ِألَ   ةُ مَّ الضَّ   هِ عِ فْ رَ   ةُ مَ الَ عَ وَ  وعٌ فُ رْ مَ 
  ونُ كُ ا تَ ذَ هَ فَـ   ةٍ بَ اطَ خمَُ   ةٍ ثَ نـَّ ؤَ مُ   ءُ ?َ   وْ أَ   ةٍ اعَ مجََ   اوُ وَ   وْ أَ   ْنيِ نَ ثْـ اِ   فُ لِ أَ   هِ رِ خِ ?ِ   لْ صِ تَّ يَـ   ي ملَْ ذِ الَّ   عُ اِر ضَ مُ الْ   لُ عْ فِ الْ   ُع الرَّاِبُع:اْلَمْوضِ 

لَ مَّ إِ   ةٌ مَّ الضَّ   هِ عِ فْ رَ   ةُ مَ الَ عَ  تـََعاَىل:   :ظاً فْ ا    :  زُ يـَّ متََ وَ   ادُ كَ تَ   نْ مِ   لٌّ كُ فَ ،  ) ٤( َّ مث [...]  هئجب مئ خئ حئ ُّ  َكَقْولِِه 

  [...]  ُّ  َكَقْولِِه تـََعاَىل::  يراً دِ قْ تَـ   ا مَّ إِ وَ ، لُ صِ : يَ مِ اظِ النَّ   الِ ثَ مِ كَ َو ،  هِ رِ  آخِ ِيف   ةُ رَ اهِ الظَّ   ةُ مَّ الضَّ   هِ عِ فْ رَ  ةُ مَ الَ عَ وَ  وعٌ فُ رْ مَ   عٌ اِر ضَ مُ   لٌ عْ فِ 

  عَ نَ مَ   اءِ يَ ى الْ لَ عَ   ةُ رَ دَّ قْ مُ الْ   ةُ مَّ الضَّ   هِ عِ فْ رَ  ةُ مَ الَ عَ وَ   وعٌ فُ رْ مَ   عٌ اِر ضَ مُ   لٌ عْ ي: فِ دِ هْ يَـ فَـ ، )٥( َّ يت  [...]  ُِّّ َّ ٍّ ٌّ

  . ي دِ تَ هْ : يَـ مِ اظِ النَّ  الِ ثَ مِ كَ َو ،  لُ قَ ا الثِّ هَ ورِ هُ ظُ  نْ مِ 
  

 :
ُ ّ

?
َّ???? ?

 
  ٣٧: ابُ زَ حْ اْألَ  )١(
  ٣٧: أٌ بَ سَ  )٢(
 ٣٤: اءُ سَ النِّ  )٣(

 ٨: كُ لْ مُ الْ  )٤(
 ٣٥: سُ ونُ يُ  )٥(



  

٣١  

٢٢  
٢٣  

ا ــَ ــــــ ــــ ـــــ ًة: (َأُخوكـ ــَ ــــ ـــــ ــــ َواٍو َمخْســـ ــِ ــــ ـــــ ــــ ْع بـــ ــَ ـــ ــــ ـــــ   َوِاْرفــــ
ِحيُح   ـــَّ ــــ ُع الصـــ ـــْ ــــ َذا اْجلَمـــ ــَ ـــــ ِاْعِرِف    –َوَهكـــ ــــَ ـــــ   –فـ

  

وكَ    ـــُ ـــــ ــــ الٍ ، أَبـــ ـــــَ ــــ ـــــ وكَ ، ُذو مـ ـــَُ ـــــ ــــ ا)، محـــ ــــَ ـــــ ــــ   ُفوكـــ
  

 
ُ

??ْ
َّ???? : ?

  : ْنيِ عَ ضِ وْ  مَ ِيف   ةِ مَّ الضَّ  نِ عَ   اوُ وَ الْ   وبُ نُ تَـ 

 خك� حك� جك� ُّ َكَقْولِِه تـََعاَىل: ،  وكَ فُ وَ   الٍ و مَ ذُ وَ   وكَ محَُ وَ   وكَ خُ أَ وَ   وكَ بُ : أَ يَ هِ وَ   ةُ سَ مْ اخلَْ   اءُ مسَْ اْألَ   ُع اْألَوَُّل:اْلَمْوضِ 
ا  يهَ فِ   طُ رتََ شْ يُ وَ ،  )٢( َّ لك [...]  يئرب ىئ نئ مئ زئ ُّ  َكَقْولِِه تـََعاَىل: و ،  ) ١( َّ خل� حل� جل مك� لك

  : وطٍ رُ شُ   ةُ تَّ سِ  اعً فْـ رَ  اوِ وَ لْ ?ِ  بَ رَ عْ  تُـ ىتَّ حَ 
  . كَ يُّ خَ ا أُ ذَ : هَ وُ حنَْ ،  اً عفْ رَ  ةِ مَّ لضَّ ?ِ  ِئذٍ نَ ي حِ  بُ رَ عْ ا تُـ ?ََّ إِ فَ   ةً رَ غَّ صَ مُ  تْ انَ ا كَ ذَ ا إِ مَ  كَ لِ ذَ بِ   جَ رَ خَ فَ   ةً ربََّ كَ مُ  ونَ كُ تَ  نْ : أَ لُ وَّ اْألَ 
أَ اِين الثَّ  إِ مَ   كَ لِ ذَ بِ   جَ رَ خَ فَ   ةً دَ رَ فْ مُ   ونَ كُ تَ   نْ :  ثُ ذَ ا  إِ ?ََّ إِ فَ ،  تْ عَ مجُِ   وْ أَ   تْ يَ نِّ ا    :  ولُ قُ تَـ ،  اعً فْـ رَ   فِ لِ ْألَ ?ِ   تْ بَ رِ عْ أُ   تْ يَ نِّ ثُ   نْ ا 

عاً  فْ رَ  ةِ مَّ لضَّ ?ِ  بُ رَ عْ تُـ فَـ   ريٍ سِ كْ تَ  عَ مجَْ  عُ مَ ا جتُْ ?ََّ إِ فَ  تْ عَ مجُِ  نْ إِ وَ ، ىنَّ ثَ مُ   هُ نَّ ِألَ   فُ لِ اْألَ   هِ عِ فْ رَ  ةُ مَ الَ عَ وَ   وعٌ فُ رْ مَ   مٌ سْ : اِ اهُ وَ بَـ أَ فَ ،  اهُ وَ بَـ أَ  اءَ جَ 
  . كَ انُ وَ خْ إِ   اءَ : جَ ولُ قُ تَـ ،  ريِ سِ كْ التَّ  عِ  مجَْ ا ِيف مَ كَ 

 ذٍ ئِ ينَ حِ   بُ رَ عْ ا تُـ ?ََّ إِ فَ   ةِ افَ ضَ اْإلِ   نِ عَ   تْ عَ طِ قُ   ا ذَ ا إِ مَ   كَ لِ ذَ بِ   جَ رَ خَ فَ ،  ريٍ مِ ضَ   وْ أَ   رٍ اهِ ظَ   مٍ سْ  اِ َىل إِ   ةً افَ ضَ مُ   ونَ كُ تَ   نْ : أَ ثُ الِ الثَّ 

  . ) ٣( َّ لك [...]  خص حص مس خس حس جس [...]  ُّ  : تـََعاَىل   َحنُْو قَـْولِهِ ،  ةٌ دَ رَ فْ مُ   اءٌ مسَْ ا أَ ?ََّ عاً ِألَ فْ رَ   ةِ مَّ لضَّ ?ِ 

ا  ى مَ لَ عَ   ةِ رَ دَّ قَ مُ الْ   ةِ مَّ لضَّ ٍذ ?ِ ئِ ينَ حِ   بُ رَ عْ ا تـُ ?ََّ إِ فَ   مِ لِّ كَ تَ مُ الْ   ءِ  ?َ َىل إِ   تْ يفَ ضِ أُ   نْ إِ فَ ،  مِ لِّ كَ تَ مُ الْ   ءِ ?َ   ْريِ غَ ا لِ هَ تُـ افـَ ضَ إِ   ونَ كُ تَ   نْ : أَ عُ ابِ الرَّ 
  رُ آخِ   رُ سَ کْ يُ   كَ لِ ذَ لِ فَ   ا هَ لَ بْـ ا قـَ مَ   رُ سْ كَ ا الْ هَ بـُ اسِ نَ يـُ   اءَ يَ الْ   نَّ أَ   كَ لِ ذَ وَ ،  ةِ بَ اسَ نَ مُ الْ   ةِ كَ َر ِحبَ   لِّ حَ مَ الْ   الُ غَ تِ شْ ا اِ هَ ورِ هُ ظُ   نْ مِ   عَ نَ مَ   مِ لِّ كَ تَ مُ الْ   ءِ ?َ   لَ بْ قـَ 

  . ) ٤( َّ يي  [...]  نن من زن رن مم ام يل ُّ  : تَـَعاَىل   َحنُْو قَـْولِهِ ،  ةُ كَ َر احلَْ   هِ يْ لَ عَ   رُ دَّ قَ تُـ ا وَ هَ يْـ لَ إِ   افِ ضَ مُ الْ   مِ سْ اْالِ 

  . ءٍ يِّ طَ  ةِ يلَ بِ قَ   دَ نْ و عِ ذُ  كَ لِ ذَ بِ   جَ رَ خَ فَ ، بٌ احِ : صَ َىن عْ و مبَِ ذُ   ونَ كُ تَ  نْ : أَ سُ امِ اخلَْ 
  : رِ اعِ الشَّ   لُ وْ قَـ   هُ نْ مِ وَ ،  ِيت الَّ   وِ ي أَ ذِ : الَّ َىن عْ مبَِ   ةٌ يَّ ولِ صُ وْ مَ  مْ هُ دَ نْ عِ   يَ هِ فَ 

دِّي ـــــــــــــــــــــــــــــَ اءُ َأِيب َوجـ ـــــــــــــــــــــــــــــَ اَء مـ ـــــــــــــــــــــــــــــَ ِإنَّ اْلمـ   فــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

ْرُت َوُذو َطوَ    ــــــــــــــــــــــــــــــــَ رِي ُذو َحفـ ــــــــــــــــــــــــــــــــْ ــْ َوبِئـ   تُ يـــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  . تُ يْ وَ  طَ ِيت الَّ وَ   تُ رْ فَ  حَ ِيت : الَّ يْ أَ 
  . كَ مُ ا فَ ذَ : هَ وُ حنَْ ، اً عفْ رَ   ةِ مَّ لضَّ ?ِ  تْ بَ رِ عْ أُ   يمُ مِ ا الْ يهَ فِ   تْ انَ كَ   نْ إِ فَ ،  يمِ مِ الْ  نَ مِ  ةً يَ الِ و خَ فُ   ونَ كُ تَ   نْ : أَ سُ ادِ السَّ 

 
 ١٠٦: اءُ رَ عَ الشُّ  )١(
 ٧: قُ الَ الطَّ  )٢(

 ٧٧: فُ وسُ يُ  )٣(
 ٢٣ٓص:  )٤(



  

٣٢  

  : تـََعاَىل   َحنُْو قـَْولِهِ ، هِ دِ رَ فْ مُ   اءِ نَ بِ  ةِ مَ الَ سَ  عَ مَ   ْنيِ نَ ثْـ اِ   نْ مِ  رَ ثَـ كْ ى أَ لَ عَ  لَّ ا دَ مَ   وَ هُ وَ  املُِ السَّ   رُ كَّ ذَ مُ الْ   عُ مْ اجلَْ   ُع الثَّاِين:اْلَمْوضِ 
  . املٌِ سَ   رٌ كَّ ذَ مُ  عٌ مجَْ  هُ نَّ ِألَ   اوُ وَ الْ  هِ عِ فْ رَ  ةُ مَ الَ عَ وَ   وعٌ فُ رْ مَ  مٌ سْ : اِ ونَ نُ مِ ؤْ مُ الْ فَ ،  )١( َّ يل ىل مل خل ُّ

فِ       ٢٣ ــِ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ُه ِ?ْألَلـ ــَ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ تـ ا ثـَنـَّيـْ ــَ ــــ ــــ ـــــ ــــ ُع مـــ ــْ ــــ ــــ ـــــ ــــ   َورَفـــ
  

 
ُ

??ْ
َّ???? : ?

  . ی نَّ ثَـ مُ : الْ وَ هُ وَ   دٍ احِ وَ  َمْوِضعٍ  ِيف  ةِ مَّ الضَّ   نِ عَ   فُ لِ اْألَ   وبُ نُ تَـ 
ظاً  فْ لَ   ْنيِ لَ اثِ مَ تَ مُ   ْنيِ فَ اطِ عَ تَـ مُ   نْ عَ   تْ نَ غْ ا أَ هَ نْـ عَ   دِ رُّ جَ لتَّ لِ   اً احلِ صَ   هِ رِ  آخِ ِيف   ةٍ دَ ?َ زِ بِ   ْنيِ تَ نَـ ثْـ اِ   وْ أَ   ْنيِ نَ ثْـ ى اِ لَ عَ   لَّ ا دَ مَ   وَ هُ :  ىنَّ ثَ مُ الْ وَ 

دَ مَ   هُ لُ وْ قَ فَـ ،  ًىن عْ مَ وَ      هُ لُ وْ قَـ وَ ،  ثُ نَّ ؤَ مُ الْ وَ   رُ كَّ ذَ مُ الْ   يهِ فِ   لَ خَ دَ وَ   هِ اعِ وَ نْـ ?َِ   عَ مْ اجلَْ وَ   دَ رَ فْ مُ الْ   جَ رَ خْ أَ   ْنيِ تَ نَـ ثْـ اِ   وِ أَ   ْنيِ نَ ثْـ اِ   ىلَ عَ   لَّ ا 
دَ مَ   جَ رَ خْ أَ   هِ رِ  آخِ ِيف   ةٍ دَ ?َ زِ بِ  اِ لَ عَ   لَّ ا  لِ احلِ صَ   هُ لُ وْ قَـ وَ ،  عٍ فْ شَ وَ   جٍ وْ زَ كَ   ةٍ دَ ?َ زِ   ْريِ غَ بِ   ْنيِ تَ نَـ ثْـ اِ   وِ أَ   ْنيِ نَ ثْـ ى  أَ هَ نْـ عَ   دِ رُّ جَ لتَّ اً    ْنيِ نَ ثْـ اِ   جَ رَ خْ ا 
ٱ  :اَىل عَ تَـ   هُ لُ وْ قَـ   يفُ رِ عْ التـَّ   هِ يْ لَ عَ   قَ دَ ا صَ مَ   الُ ثَ مِ وَ ،  ةِ دَ ?َ الزِّ   نِ عَ   دِ رُّ جَ لتَّ لِ   حٍ الِ صَ   ْريُ ا غَ مَ هُ نْـ مِ   دٍ احِ وَ   لُّ كُ   انِ تَ نَـ ثْـ اِ وَ   انِ نَ ثْـ اِ فَ ،  ْنيِ تَ نَـ ثْـ اِ وَ  ٱ
  . ی ن? ثَـ مُ  هُ نَّ ِألَ   فُ لِ اْألَ  هِ عِ فْ رَ   ةُ مَ الَ عَ وَ  وعٌ فُ رْ مَ   مٌ سْ : اِ انٌ رَ احِ سَ فَ ،  )٢( َّ جل [...]  حف جف مغ [...]  ُّ

  

 :
ُ ّ

?
َّ???? ?

َالنِ   ٢٤ ــــَ ـــــ وٍن: (يـَْفعــــ ــــُ ـــــ ْع بِنــــ ـــَ ــــ ـــــ وْن)، َوِاْرفـ ــُ ــــ ــــ   يـَْفَعلـــ
  

َالنِ    ــَ ــــ ـــــ ــــ ـــــ نيَ ، َو(تـَْفعـ ــِ ـــ ــــ ـــــ ــــ وْن)، تـَْفَعلـــ ــُ ـــ ــــ ـــــ ــــ   تـَْفَعلـــ
  

 
ُ

??ْ
َّ???? : ?

 لَ صَ تَّ ا اِ ذَ إِ   عُ اِر ضَ مُ الْ   لُ عْ فِ الْ   وَ هُ وَ ،  ةِ سَ مْ اخلَْ   الِ عَ فْـ ْألَ ?ِ   ى:مَّ سَ ا يُ مَ   وَ هُ ضاً وَ يْ أَ   دٍ احِ وَ   عٍ ضِ وْ  مَ ِيف   ةِ مَّ الضَّ   نِ عَ   ونُ النُّ   وبُ نُ تَـ وَ 
،  بِ ائِ غَ لْ لِ   وْ أَ   ونَ بُ تُـ كْ تَ   :وُ حنَْ ،  بِ اطَ خَ مُ لْ لِ   ةِ اعَ مَ اجلَْ   اوُ وَ   وْ أَ   انِ بَ تُـ كْ : يَ وُ حنَْ ،  بُ ائِ غَ الْ   وِ أَ   انِ بَ تُـ كْ : تَ وُ حنَْ ،  بِ اطَ خَ مُ لْ لِ   ْنيِ نَ ثْـ اِ   فُ لِ أَ   هِ بِ 

  الِ عَ فْـ اْألَ   نَ مِ   هُ نَّ ِألَ  ونُ النُّ  هِ عِ فْ رَ  ةُ مَ الَ عَ وَ   وعٌ فُ رْ مَ   عٌ اِر ضَ مُ   لٌ عْ الً فِ ثَ مَ   انِ بَ تُـ كْ يَ فَـ ،  نيَ بِ تُ كْ : تَ وُ حنَْ ، ةِ بَ اطَ خَ مُ الْ   ءُ ?َ   وْ أَ ، ونَ بُ تُـ کْ : يَ وُ حنَْ 
  . ا ذَ كَ هَ وَ  ةِ سَ مْ اخلَْ 

  

ْصِب 
َّ

َماِت الن
َ
  َباُب َع?

٢٥  
٢٦  

ُة  ــَ ــــــ َيا:َعَالمــــ ــِ ـــ ــــ ْن ُحمْصـــ ــُ ــــ ـــــ ا كـ ــََ ــــ ـــــ ِب هلـ ــْ ــــ ـــــ  النَّصـ
ونٍ  ــــــــُ ْذُف نــــ ــــــــَ هِ . َوحــــ ــِ ــــ ـــــ ْتُح بـ ــَ ــــــ ِذي اْلفــــ ــــــَّ ـــــ  فَالـ

ْتحُ    ــَ ــ ــــ ـــــ ــــ فُ ، اْلفـــ ــــِ ــــ ـــــ ــــ رُ ، َواْألَلـــ ـــــْ ـــــ ــــ ـــــ   َو?َ ، َواْلَكسـ
ةٌ  ــَ ـــــ ــــ ـــــ ى  - َعَالمـ ــَ ــ ــــ ـــــ ِبِه: –َ? َذا النـُّهــــ ــْ ـــــ ــــ ـــــ   لَِنصـ

 
 ٦٣: ٓطهٓ  )٢( ١: ونَ نُ مِ ؤْ مُ الْ  )١(



  

٣٣  

وعِ   ٢٧ ـــُ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ُر اْجلُمـــ ـــَّ ـــــ ــــ ـــــ ــــ َردُ ، ُمَكســـ ـــــــْ ـــــ ــــ ـــــ   مثَُّ اْلُمفــــ
  

ـ«َتْسَعُد» ــــــَ ـــــ ــــ ـــــ ِذي كـ ــــــَّ ــــــ ـــــ ارُِع الــــ ـــَ ـــــ ــــ ـــــ   مثَُّ اْلُمضــــ
  

 
ُ

??ْ
َّ???? : ?

  ةُ رَ سْ كَ الْ وَ   فُ لِ : اْألَ يَ هِ وَ   اتٍ بَ ئِ ?َ   اتٍ مَ الَ عَ   عُ بَ رْ أَ وَ ،  ةٌ يَّ لِ صْ أَ   ةٌ مَ الَ عَ   يَ هِ وَ   ةُ حَ تْ فَ ا: الْ ?َِ   فُ رَ عْ يُـ   اتٍ مَ الَ عَ   سُ مخَْ   بِ صْ لنَّ لِ 
  . ونِ النُّ   فُ ذْ حَ وَ   اءُ يَ الْ وَ 

  : عَ اضِ وَ مَ  ةِ ثَ الَ  ثَ ِيف   بِ صْ النَّ  ةَ مَ الَ عَ   ونُ كُ تَ : فَـ ةُ حَ تْ فَ ا الْ مَّ أَ فَ 
 هِ رِ  آخِ ِيف  ةُ رَ اهِ الظَّ   ةُ حَ تْ فَ الْ   هِ بِ صْ نَ  ةُ مَ الَ عَ وَ   وبٌ صُ نْ مَ  مٌ سْ : اِ ا?ً تَ كِ فَ ،  ا?ً تَ كِ   تُ أْ رَ : قَـ وُ حنَْ ،  دُ رَ فْ مُ الْ   مُ سْ اْالِ  اْألَوَُّل:   َمْوِضعُ الْ 

  . دٌ رَ فْ مُ  مٌ سْ اِ  هُ نَّ ِألَ 
  هُ نَّ ِألَ   هِ رِ  آخِ ِيف   ةُ رَ اهِ الظَّ   ةُ حَ تْ فَ الْ   هِ بِ صْ نَ   ةُ مَ الَ عَ وَ   وبٌ صُ نْ مَ   :اً بتُ كُ فَ ،  باً تُ كُ   تُ أْ رَ قَـ :  وُ حنَْ ،  ريِ سِ كْ التَّ   عُ مجَْ   الثَّاِين:  َمْوِضعُ الْ 

  . ريٍ سِ كْ تَ  عُ مجَْ 
  اوُ وَ   وْ أَ   ْنيِ نَ ثـْ اِ   فُ لِ أَ   هِ رِ خِ ?ِ   لْ صِ تَّ يـَ   : ملَْ يْ أَ ،  ءٌ يْ شَ   هِ رِ خِ ?ِ   لْ صِ تَّ يـَ   ملَْ وَ   بٌ صِ ?َ   هِ يْ لَ عَ   لَ خَ ا دَ ذَ إِ   عُ اِر ضَ مُ الْ   لُ عْ فِ الْ   الثَّاِلُث:   َمْوِضعُ الْ 

،  ) ١( َّ رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب [...]  ُّ  : تَـَعاَىل   َحنُْو قَـْولِهِ ،  ةِ بَ اطَ خَ مُ الْ   ءُ ?َ   وْ أَ   ةِ اعَ مَ اجلَْ 

  . هِ رِ  آخِ ِيف   ةُ رَ اهِ الظَّ   ةُ حَ تْ فَ الْ   هِ بِ صْ نَ   ةُ مَ الَ عَ وَ   وبٌ صُ نْ مَ   عٌ اِر ضَ مُ   لٌ عْ : فِ عَ جِ رْ يـَ وَ   حَ ْربَ نَ   نْ مِ   لٌّ كُ فَ 
  

 :
ُ ّ

?
َّ???? ?

ِزمْ   ٢٨ ــَ ــ ـــــ ــــ بَـَها ِاْلتـــ ــْ ــــ ــــ ـــــ َة َنصـ ــَ ــ ـــــ ــــ ِف اْخلَْمســـ ــِ ــ ـــــ ــــ   ِ?ْألَلـــ
 

    

 
ُ

??ْ
َّ???? : ?

  اكَ خَ أَ فَ ،  اكَ خَ أَ   تُ يْ أَ : رَ ولُ قُ تَـ ،  لُ بْ قَـ  نْ مِ  تْ رَّ مَ  ِيت الَّ   ةُ سَ مْ اخلَْ  اءُ مسَْ اْألَ  وَ هُ وَ   دٍ احِ وَ  عٍ ضِ وْ  مَ ِيف   ةِ حَ تْ فَ الْ   نِ عَ   فُ لِ اْألَ   وبُ نُ تَـ 
  .فِ لِ ْألَ ?ِ  بَ صَ نْ تُـ  ىتَّ حَ  ةِ قَ ابِ السَّ  ةِ تَّ السِّ   وطِ رُ الشُّ  رِ فُّ وَ تَـ   نْ مِ  دَّ بُ   الَ وَ ،  ةِ سَ مْ اخلَْ   اءِ مسَْ اْألَ  نَ مِ  هُ نَّ ِألَ  فُ لِ اْألَ  هِ بِ صْ نَ   ةُ مَ الَ عَ وَ   وبٌ صُ نْ مَ 

  

 :
ُ ّ

?
َّ???? ?

ِلمْ َواِ       ٢٨ ــــَ ـــــ ـــٍث سـ ـــ َع ?َْنِيــــ ــَْ ــــ ٍر مجــــ ــــْ ـــــ ْب ِبَكسـ ــــِ ـــــ   ْنصـ
  

 
  ٩١: ٓطهٓ  )١(



  

٣٤  

 
ُ

??ْ
َّ???? : ?

قـَْولِهِ   املُِ السَّ   ثُ نَّ ؤَ مُ الْ   عُ مْ اجلَْ   وَ هُ وَ   دٍ احِ وَ   َمْوِضعٍ   ِيف   ةِ حَ تْ فَ الْ   نِ عَ   ةُ رَ سْ كَ الْ   وبُ نُ تَـ    خئ حئ ُّ  :تـََعاَىل   َحنُْو 
 حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ

  . ) ١( َّ جح مج
  

 :
ُ ّ

?
َّ???? ?

ىنَّ   ٢٩ ــــَ ــــ ـــــ ــــ ـــــ َع َواْلُمثــــ ـــــْ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ْم ?َِنَّ اْجلَمـــ ــــَ ـــــ ــــ ـــــ ــــ   َوِاْعلـــ
  

ىنَّ    ـــــــَ ـــــ ــــ ُث عـــ ــْ ــــ ــــ ـــــ اِء َحيــــ ــَ ـــــ ـــــ ــــ بـُُهَما ِ?ْليـــ ــْ ــ ـــــ ــــ ـــــ   َنصـ
  

 
ُ

??ْ
َّ???? : ?

  : ْنيِ َمْوِضعَ  ِيف   ةِ حَ تْ فَ الْ  نِ عَ  اءُ يَ الْ  وبُ نُ تَـ وَ 
  هُ نَّ ِألَ   اءُ يَ الْ   هِ بِ صْ نَ   ةُ مَ الَ عَ وَ   وبٌ صُ نْ مَ   مٌ سْ : اِ نيَ قِ تَّ مُ الْ فَ ،  نيَ قِ تَّ مُ الْ   تُ بْ حِ : صَ وُ حنَْ ،  املُِ السَّ   رُ كَّ ذَ مُ الْ   عُ مْ اجلَْ   اْألَوَُّل:  َمْوِضعُ الْ 

  . املٌِ سَ  رٌ كَّ ذَ مُ  عٌ مجَْ 

 خض حض جض مص خص حص مس خس حس ُّ  : تـََعاَىل   َحنُْو قـَْولِهِ ، ینَّ ثَـ مُ لْ اَ   الثَّاِين:  َمْوِضعُ الْ 
  اءُ يَ الْ   هِ بِ صْ نَ   ةُ مَ الَ عَ وَ   وبٌ صُ نْ مَ   ْنيِ تَ نـَّ جَ وَ   ْنيِ لَ جُ رَ   نْ مِ   لٌّ كُ فَ ،  )٢( َّ مغ جغ مع جع مظ حط مض

  ورٌ سُ کْ مَ فَ   عِ مْ اجلَْ   ءُ ا ?َ مَّ أَ ا وَ هَ دَ عْ ا بَـ مَ   ورٌ سُ كْ ا مَ هَ لَ بْـ ا قَـ مَ   وحٌ تُ فْ  مَ ىنَّ ثَ مُ الْ   ءَ نَّ ?َ أَ   عِ مْ اجلَْ   ءِ ?َ وَ   ینَّ ثَـ مُ الْ   ءِ ?َ   ْنيَ بَ   قُ رْ فَ الْ وَ ،  ین? ثَـ مُ   هُ نَّ ِألَ 
  . ا هَ دَ عْ ا بَـ مَ   وحٌ تُ فْ ا مَ هَ لَ بْـ ا قَـ مَ 

  

 :
ُ ّ

?
َّ???? ?

تْ   ٣٠ ـــــَ ــــ ـــــ بـَُها ثـَبـ ــْ ـــ ـــــ اُل َنصــــ ــــــَ ـــــ ُة اْألَفْـعــــ ــَ ـــ ـــــ   َواْخلَْمســــ
  

َبتْ    ـــِ ـــــ ــــ ـــــ ا ُنصـ ــَ ــــــ ــــ ـــــ ا ِإَذا مـ ـــــَِ ــــ ـــــ ْذِف نُو?ــــ َ ــِ ـــ ــــ ـــــ   حبــــ
  

    

 
 ٣٢: فُ هْ كَ الْ  )٢( ٥: يمُ رِ حْ التَّ  )١(



  

٣٥  

 
ُ

??ْ
َّ???? : ?

 مك� لك� خك� ُّ  :تـََعاَىل   َحنُْو قـَْولِهِ ،  ةُ سَ مْ اخلَْ   الُ عَ فْـ اْألَ   وَ هُ وَ   دٍ احِ وَ   َمْوِضعٍ   ِيف   ةِ حَ تْ فَ الْ   نِ عَ   ونِ النُّ   فُ ذْ حَ   وبُ نُ يَـ 
لَ هُ لُ وْ قَ فَـ ،  ) ١( َّ خن� [...]  حل� جل� فِ لُ عَ فْ تَـ ،  والُ عَ فْ تَـ   نْ :      ونِ النُّ   فُ ذْ حَ   هِ بِ صْ نَ   ةُ مَ الَ عَ وَ   وبٌ صُ نْ مَ   عٌ اِر ضَ مُ   لٌ عْ وا: 

  . ةِ سَ مْ اخلَْ   الِ عَ فْـ اْألَ  نَ مِ  هُ نَّ ِألَ 
  

 
ُ ّ

?
َّ???? : ?

ِض 
ْ

ف
َ

خ
ْ
َماِت ال

َ
  َباُب َع?

٣١  
٣٢  
٣٣  
٣٤  

ي: ـــــــِ ــــ ا يَفـــ ـــَِ ــــ ـــــ ِيت ?ـ ــَّ ــــ ــــ ِض الـــ ـــْ ــــ ـــــ ُة اْخلَفـ ــَ ــــ ــــ   َعَالمـــ
اخلَْ  ـــــَ ـــــ ــــ اْفُض ِ?لْ فـــ ــَ ــ ــــ ـــــ َرٍد َوفــــ ـــــــْ ــــ ـــــ ِر ِلُمفـ ـــــــْ ــــ ـــــ   َكسـ

ِليِم اْلمَ  ــَ ــــ ــــ ـــــ ــٍث ســــ ــــ ــــ ـــ ِع ?َْنِيــــــ ــَْ ــ ـــــ ــــ ـــــ َىن َومجـ ــْ ـــــ ـــــ ــــ   بـــ
عَ  ــــــــْ ةَ ،  َواْجلَمـ ــَ ــــــ اِ   -   َواْخلَْمسـ ــَ ــــ ــ َرتِفْ ـف ــْ ـــ   -   ْعِرْف َوِاعــــ

  

رٌ    ـــــْ ــــ ـــــ ْتٌح ، َوَ?ءٌ ، َكسـ ــَ ـــ ــــ ـــــ اِ  –مثَُّ فــ ــَ ـــ ــــ ـــــ   - قْـَتفِ فـ
ا اِ  ــَ ــ ــــ ـــــ ٍري ِإَذا مــــ ــِ ـــ ـــــ ــــ ِع َتْكســـ ــَْ ــ ــــ ـــــ َرفَاَومجــــ ــَ ــ ــــ ـــــ   ْنصــــ

ي اْلمُ َواِ  ـــــِ ـــــ ــــ اٍء َ? َأخـــ ــَ ــ ــــ ـــــ ْض بِيــــ ـــــــِ ــــ ـــــ ىنَّ ْخفـ ـــــَ ـــــ ــــ   ثـــ
اَواِ  ــَ ــ ـــــ لَّ مـ ــُ ــ ـــــ ْتٍح كـ ــــــَ ْض ِبفــــ ــــــِ ِرفْ  ْخفــــ ـــــــَ   الَ يـَْنصـــ
  

 
ُ

??ْ
َّ???? : ?

  . ةُ حَ تْ فَ الْ وَ  اءُ يَ ا: الْ مهَُ وَ  انِ تَ بَـ ئِ ?َ  انِ تَ مَ الَ عَ وَ ،  ةٌ يَّ لِ صْ أَ  ةٌ مَ الَ عَ   يَ هِ وَ  ةُ رَ سْ كَ : الْ اتٍ مَ الَ عَ   ثُ الَ ثَ   ضِ فْ خَ لْ لِ 
  : عَ اضِ وَ مَ   ةِ ثَ الَ  ثَ ِيف  ضِ فْ اخلَْ   ةَ مَ الَ عَ   ونُ كُ تَ : فَـ ةُ رَ سْ كَ ا الْ مَّ أَ فَ 
:  ابٍ تَ كِ فَ ،  ابٍ تَ  كِ ِيف   تُ أْ رَ : قَـ وُ حنَْ ،  ينِ وِ نْ لتـَّ لِ   الً ابِ : قَ يْ أَ ،  اً ف رِ صَ نْ مُ   ونَ كُ يَ   نْ أَ   طِ رْ شَ بِ   دُ رَ فْ مُ الْ   مُ سْ اْالِ   اْألَوَُّل:  َمْوِضعُ الْ 

  . فٌ رِ صَ نْ مُ  دٌ رَ فْ مُ  مٌ سْ اِ   هُ نَّ ِألَ   ةُ رَ سْ كَ الْ  هِ ضِ فْ خَ  ةُ مَ الَ عَ وَ  وضٌ فُ خمَْ   مٌ سْ اِ 
  ةُ مَ الَ عَ وَ   وضٌ فُ خمَْ   : بٍ تُ كُ فَ ،  بٍ تُ  كُ ِيف   تُ أْ رَ قَـ   :وُ حنَْ ،  ضاً يْ فاً أَ رِ صَ نْ مُ   ونَ كُ يَ   نْ أَ   طِ رْ شَ بِ   ريِ سِ كْ التَّ   عُ مجَْ   الثَّاِين:   َمْوِضعُ الْ 

  . فٌ رِ صَ نْ مُ  ريٍ سِ کْ تَ  عُ مجَْ  هُ نَّ ِألَ   ةُ رَ سْ كَ الْ  هِ ضِ فْ خَ 
مَ وُ حنَْ ،  املُِ السَّ   ثُ نَّ ؤَ مُ الْ   عُ مْ اجلَْ   الثَّاِلُث:  َمْوِضعُ الْ  اِ اتٍ مَ لِ سْ مُ فَ ،  اتٍ مَ لِ سْ مبُِ   تُ رْ رَ :    هِ ضِ فْ خَ   ةُ مَ الَ عَ وَ   وضٌ فُ خمَْ   مٌ سْ : 

  . املٌِ سَ  ثٌ نَّ ؤَ مُ  عٌ مجَْ  هُ نَّ ِألَ   ةُ رَ سْ كَ الْ 
  : عَ اضِ وَ مَ   ةِ ثَ الَ  ثَ ِيف  ةِ رَ سْ كَ الْ  نِ عَ   وبُ نُ تَـ فَـ   :اءُ يَ ا الْ مَّ أَ وَ 
  . ی ن? ثَـ مُ  هُ نَّ ِألَ   اءُ يَ الْ  هِ ضِ فْ خَ  ةُ مَ الَ عَ وَ  وضٌ فُ خمَْ   مٌ سْ : اِ ْنيِ لَ جُ رَ فَـ ،  ْنيِ لَ جُ رَ بِ  تُ رْ رَ : مَ وُ حنَْ ،  ینَّ ثَـ مُ الْ   اْألَوَُّل:  َمْوِضعُ الْ 

 
 ٢٤: ةُ رَ قَ بَ الْ  )١(



  

٣٦  

 اءُ يَ الْ   هِ ضِ فْ خَ   ةُ مَ الَ عَ وَ   وضٌ فُ خمَْ   مٌ سْ : اِ ْنيِ نَ مِ ؤْ مُ الْ فَ ،  ْنيِ نَ مَ ؤْ مُ لْ ?ِ   تُ رْ رَ : مَ وُ حنَْ ،  املُِ السَّ   رُ كَّ ذَ مُ الْ   عُ مْ اجلَْ   الثَّاِين:  َمْوِضعُ الْ 
  . املٌِ سَ  رٌ كَّ ذَ مُ  عٌ مجَْ  هُ نَّ ِألَ 

 وضٌ فُ خمَْ   مٌ سْ : اِ يكَ بِ أَ فَ ،  يكَ بِ ?َِ   تُ رْ رَ : مَ وُ حنَْ ،  ةِ قَ ابِ السَّ   ةِ تَّ السِّ   وطِ رُ الشُّ   رِ فُّ وَ تَـ   عَ مَ   ةُ سَ مْ اخلَْ   اءُ مسَْ اْألَ   الثَّاِلُث:  َمْوِضعُ الْ 
  . ةِ سَ مْ اخلَْ   اءِ مسَْ اْألَ  نَ مِ  هُ نَّ ِألَ   اءُ يَ الْ   هِ ضِ فْ خَ  ةُ مَ الَ عَ وَ 

،  ينِ وِ نْ لتـَّ لِ   ْنيِ لَ ابِ قَ   ْريَ : غَ يْ أَ ،  ْنيِ فَ رِ صَ نْ مُ   ْريَ  غَ ا?َ كَ   اذَ إِ   ريِ سِ كْ التَّ   عِ مجَْ وَ   دِ رَ فْ مُ الْ   مِ سْ  اْالِ ِيف   ةِ رَ سْ كَ الْ   نِ عَ   وبُ نُ تَـ : فَـ ةُ حَ تْ فَ ا الْ مَّ أَ وَ 
  تُ رْ رَ مَ   كَ لِ ذَ كَ َو   فُ رِ صَ نْ يَـ  الَ   مٌ سْ اِ   هُ نَّ ِألَ   ةِ رَ سْ كَ الْ  نِ عَ   ةً ابَ يَ نِ  ةُ حَ تْ فَ الْ  هِ ضِ فْ خَ  ةُ مَ الَ عَ وَ   وضٌ فُ خمَْ   مٌ سْ اِ  : دَ محَْ أَ فَ ، دَ محَْ ?َِ  تُ رْ رَ : مَ وُ حنَْ 
  . فٍ رِ صَ نْ مُ   ْريُ غَ   ريٍ سِ كْ تَ   عُ مجَْ  هُ نَّ ِألَ  ةُ حَ تْ فَ الْ  هِ ضِ فْ خَ  ةُ مَ الَ عَ وَ   وضٌ فُ خمَْ   مٌ سْ : اِ دَ اجِ سَ مَ فَ ، دَ اجِ سَ مبَِ 

  

 
ُ ّ

?
َّ???? : ?

ِم 
ْ
َج?

ْ
َماِت ال

َ
  َباُب َع?

٣٥  
٣٦  
٣٧  

َكونَ  ـــــــُّ ــــ ـــــ انِ  - ِإنَّ الســــ ــَ ـــــ ــــ ـــــ   - َ? َذِوي اْألَْذهــــ
ى ـــــــَ ــــ ـــــ ارًِعا أَتـ ــــَ ــــ ـــــ ِكٍني ُمضــــ ـــــْ ـــــ ــــ ِاْجِزْم بَِتســـ ـــــــَ ــــ ـــــ   فـ
ِتَالالَ  ـــــــْ ى ِاعــــ ــَ ــــ ا اِْكَتســــ ـــــــَ ْذٍف مــــ َ ـــِ ــــ زِْم حبـــ ــــْ ـــــ   َوِاجـ

  

انِ    ــَ ــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ْزِم َعَالَمتــــ ــَ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ْذَف لِْلجـــ ــَْ ــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ   َواحلــــ
َىت» ــَ ـــ ــــ ْم فـــ ــــــُ ـــــ ـ«َملْ يـَقـ ــَ ـــ ــــ ِر كـــ ــــــِ ـــــ ِحيَح اْآلخـ ــــــَ ـــــ   صـ

ُرهُ  ــِ ــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ َة ، آخــــ ــَ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ االَ َواْخلَْمســـ ــَ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ   اْألَفْـعـــ
  

 
ُ

??ْ
َّ???? : ?

  . فُ ذْ احلَْ وَ   ونُ كُ : السُّ انِ تَ مَ الَ عَ   مِ زْ جَ لْ لِ 
  َحنُْو قـَْولِهِ ، يحٌ حِ صَ  فٌ رْ حَ  هُ رُ ي آخِ ذِ الَّ  عُ اِر ضَ مُ الْ  لُ عْ فِ الْ  وَ هُ وَ   دٍ احِ وَ   عٍ ضِ وْ  مَ ِيف  مِ زْ جَ لْ لِ   ةً مَ الَ عَ  ونُ کُ يَ : فَـ ونُ كُ ا السُّ مَّ أَ فَ 

َحنُْو ِمثَاِل  وَ ،  ونُ كُ السُّ   هِ مِ زْ جَ   ةُ مَ الَ عَ وَ   ومٌ زُ جمَْ   عٌ اِر ضَ مُ   لٌ عْ : فِ قُ فِ نْ يُـ ،  )١( َّ لك [...]  يئرب ىئ نئ مئ زئ ُّ  : تـََعاَىل 
  . مْ قُ يَـ   ملَْ  :النَّاِظمِ 

  : ْنيِ نَ ثْـ اِ  ْنيِ عَ ضِ وْ  مَ ِيف  ونِ كُ السُّ   نِ عَ   فُ ذْ احلَْ  وبُ نُ يَـ وَ 

:  عُ دْ يَ ،  )٢( َّ ىي مي خي ُّ تـََعاَلی:  َحنُْو قـَْولِهِ ،  ةٍ لَّ عِ  فُ رْ حَ   هُ رُ ي آخِ ذِ الَّ  عُ اِر ضَ مُ الْ   لُ عْ فِ الْ   اْألَوَُّل:  َمْوِضعُ الْ 

  . مِ رْ يَـ   ملَْ وَ ،  شَ خيَْ   : ملَْ وُ حنَْ وَ ، هِ يْ لَ عَ   يلٌ لِ دَ   هُ لَ بْـ  قَـ ِيت الَّ  ةُ مَّ الضَّ وَ   اوُ وَ الْ  وَ هُ وَ  ةِ لَّ عِ الْ   فِ رْ حَ  فُ ذْ حَ  هِ مِ زْ جَ  ةُ مَ الَ عَ وَ   ومٌ زُ جمَْ   عٌ اِر ضَ مُ   لٌ عْ فِ 

 
 ١٧: قُ لَ عَ الْ  )٢( ٧: قُ الَ الطَّ  )١(



  

٣٧  

وا لُ عَ فْ تَـ فَـ ،  ) ١( َّ خن� [...]  حل� جل مك� لك� خك ُّ  : تـََعاَىل   َحنُْو قـَْولِهِ ،  ةُ سَ مْ اخلَْ   الُ عَ فْـ اْألَ   الثَّاِين:  َمْوِضعُ الْ 
  . ةِ سَ مْ اخلَْ  الِ عَ فْـ اْألَ  نَ مِ  هُ نَّ ِألَ   ونِ النُّ  فُ ذْ حَ  هِ مِ زْ جَ   ةُ مَ الَ عَ وَ  ومٌ زُ جمَْ  عٌ اِر ضَ مُ  لٌ عْ : فِ وَىل اْألُ 

  هِ لِ وْ  قَـ ِيف  كَ لِ ذَ   عَ مَ تَ جْ اِ وَ   :-   هللاُ  هُ ظَ فِ حَ  -  انَ خُ يْ شَ  الَ قَ ،  اهَ فِ ذْ ِحبَ   مُ زَ جتُْ وَ   بُ صَ نْ تُـ وَ   ونِ النُّ   وتِ بُ ثُـ بِ   عُ فَ رْ تُـ  ةُ سَ مْ اخلَْ  الُ عَ فْـ اْألَ فَ 

  . ) ٢( َّ نب  [...]  ّٰ ِّ� ُّ� َّ� ٍّ� ٌّ� [...]  ُّ : اَىل عَ تَـ 
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٣٨  
٣٩  
٤٠  
٤١  

الَ  ــــــَ ـــــ ْد خــــ ـــَ ـــــ ــــ يٌّ قـــ ــــــِ ـــــ ٌة: ُمضــــ ــــــَ ـــــ َي َثالَثــــ ــْ ـــ ـــــ   َوهــــ
َدا ــَ ــــ ــــ ـــــ ِري أَبـ ــِ ــ ـــــ ــــ وُح اْألَخـــ ــُ ـــــ ـــــ ي َمْفتــــ ـــــــِ ـــــ   َفاْلَماضــــ
ْدرِهِ  ــَ ــــ ــــ ـــــ ــــ ِذي ِيف صـــ ـــــــَّ ـــــ ــــ ـــــ ارُِع الـ ــَ ــــ ــــ ـــــ ــــ   مثَُّ اْلُمضـــ
رَّدُ  ــَُ ــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ُع ِإَذا جيـ ــْ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ُه الرَّفـــ ــُ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ   َوُحْكمــــ

  

رٍ    ـــــْ ـــــ ــــ ـــــ ُل َأمـ ـــــْ ـــــ ــــ ـــــ الَ ، َوِفعـ ــَ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ارٌِع عـ ـــــــَ ــــ ـــــ   َوُمضــــ
َدى  ــَ ــــــ ْزِم لـ ــَْ ـــ ُر ِ?جلــــ ــْ ــــــ َدىَواْألَمـ ــَ ـــ بَـْعِض ِاْرتــــ ــْ ـــ   الــــ

ُت)  ـــــْ ــــ ِد (أَنـَيـــ ــــــــِ َدى َزَوائــــ ــــــْ ـــــ ِاْدرِهِ  –ِإحـ ــــــــَ   - فــــ
ـ«َتْسَعُد» ــَ ــ ـــــ ــــ اِزٍم كـــ ـــــــَ ـــــ ٍب َوجــــ ـــــــِ ـــــ ْن َ?صــــ ــــِ ـــــ ــــ   مـــ

  

 
ُ

??ْ
َّ???? : ?

  . رٍ مْ أَ وَ   عٍ اِر ضَ مُ اٍض وَ مَ  :امٍ سَ قْ أَ   ةِ ثُ الَ  ثَ َىل إِ  الُ عَ فْـ اْألَ  مُ سِ قَ نْـ تَـ 
  . دٌ يْ زَ  لَ خَ دَ   :وُ حنَْ ، مِ لُّ كَ التَّ  نِ مَ زَ  لَ بْ قَـ  ثٍ دَ حَ  وعِ قُ ى وُ لَ عَ  لَّ ا دَ مَ  وَ ي: هُ اضِ مَ الْ فَ 
  . لْ خُ دْ اُ  :وُ حنَْ ،  مِ لُّ كَ التَّ   نِ مَ زَ   دَ عْ بَـ  ثٍ دَ حَ  وعِ قُ وُ  بِ لَ ى طَ لَ عَ   لَّ ا دَ مَ   وَ : هُ رُ مْ اْألَ وَ 
  . لُ خُ دْ : يَ وُ حنَْ ،  الِ بَ قْ تِ سْ اْالِ  وِ أَ   الِ احلَْ  نِ مَ  زَ ِيف  ثٍ دَ حَ   وعِ قُ ى وُ لَ عَ   لَّ ا دَ مَ  وَ : هُ عُ اِر ضَ مُ الْ وَ 
  . انِ يَ نِ بْ ا مَ مَ ?َُّ إِ فَ   رِ مْ اْألَ ي وَ اضِ مَ الْ  فِ الَ ?ً ِخبِ رَ عْ مُ  هِ نِ وْ كَ بِ   هُ تُ بَـ تْـ رُ  تْ لَ عَ : يْ ) أَ الَ : (عَ هُ لُ وْ قَـ وَ 
  : ْنيِ تَ نَـ ثْـ اِ   ْنيِ تَ لَ أَ سْ  مَ الَّ ِيف ماً إِ ائِ دَ   حِ تْ فَ ى الْ لَ عَ   اءُ نَ بِ ي الْ اضِ مَ الْ  لِ عْ فِ الْ  مُ كْ حُ وَ 

  . تُ أْ رَ قَـ  :وُ حنَْ ،  ِينِّ بْ مَ  الْ ِيف  لُ صْ اْألَ   هُ نَّ ِألَ   ونِ كُ السُّ  ىلَ  عَ َىن بْ يُـ  ذٍ ئِ ينَ حِ  هُ نَّ إِ فَ   كِ رِّ حَ تَ مُ الْ  عِ فْ الرَّ   ريُ مِ ضَ  هِ بِ   لَ صَ تَّ ا اِ ذَ : إِ وَىل اْألُ 
  . وا بُ تَـ : كَ وُ حنَْ ، ةِ بَ اسَ نَ مُ الْ   ةُ كَ َر حَ  هِ ورِ هُ ظُ   نْ مِ  عَ نَ مَ  رٍ دَّ قَ مُ  حٍ تْ ى فَـ لَ  عَ َىن بْ يُـ  ذٍ ئِ ينَ حِ  هُ نَّ إِ فَ   ةِ اعَ مَ اجلَْ  اوُ وَ  هِ بِ   لَ صَ تَّ ا اِ ذَ : إِ اِين الثَّ 
مَ لَ عَ   ِينٌّ بْ مَ   هُ نَّ أَ   رِ مْ اْألَ   مُ كْ حُ وَ  إِ يْ أَ ،  هُ عُ ارِ ضَ مُ   هِ بِ   مُ زَ ا جيُْ ى  اْألَ إِ فَ   ونِ كُ لسُّ ?ِ   مُ زَ جيُْ   عُ اِر ضَ مُ الْ   انَ ا كَ ذَ :  ى  لَ  عَ َىن بْ يُـ   رَ مْ نَّ 

  . مْ : قُ وُ حنَْ ،  ونِ كُ السُّ 
  عُ اِر ضَ مُ الْ   انَ ا كَ ذَ إِ وَ ،  عُ ْد : اُ وُ حنَْ ،  ةِ لَّ عِ الْ   فِ رْ حَ   فِ ذْ ى حَ لَ عَ   َىن يـُبْ   رَ مْ نَّ اْألَ إِ فَ   ةِ لَّ عِ الْ   فِ رْ حَ   فِ ذْ ِحبَ   مُ زَ جيُْ   عُ اِر ضَ مُ الْ   انَ ا كَ ذَ إِ وَ 

  . ابَ تُـ كْ : اُ وُ حنَْ ،  ونِ النُّ  فِ ذْ ى حَ لَ عَ   َىن يـُبْ   رَ مْ نَّ اْألَ إِ فَ   ةِ سَ مْ اخلَْ   الِ عَ فْـ اْألَ   نَ مِ  انَ ا كَ ذَ إِ   ونِ النُّ   فِ ذْ ِحبَ   مُ زَ جيُْ 

 
 ١٨٨: انَ رَ مْ عِ  آلُ  )٢( ٢٤: ةُ رَ قَ بَ الْ  )١(



  

٣٨  

 فُ رْ حَ  هُ نْ مِ  فَ ذِ حُ وَ  تْ فَ ذِ حُ  رِ مْ اْألَ   مِ الَ بِ  ومٌ زُ جمَْ   عٌ اِر ضَ مُ  وَ هُ   لْ بَ ،  هِ اتِ ذَ بِ   ال? قِ تَ سْ ماً مُ سْ قِ   سَ يْ لَ   رَ مْ اْألَ   نَّ : إِ مْ هُ ضُ عْ بَـ  الَ قَ وَ 
  . ) یدَ تَ رْ اِ   ضِ عْ بَـ ى الْ دَ لَ  مِ زْ جلَْ ?ِ  رُ مْ اْألَ وَ (  :هِ لِ وْ قَ بِ   مُ اظِ النَّ  هِ يْ لَ إِ   ارَ شَ ي أَ ذِ الَّ  وَ هُ وَ ،  عِ اِر ضَ مُ الْ 

  . تُ يْ نَـ : أَ كَ لُ وْ قَـ   اهَ عُ مَ  جيَْ ِيت الَّ   وفِ رُ احلُْ  نَ مِ  دٌ ائِ زَ   فٌ رْ حَ  هِ لِ وَّ  أَ ِيف  انَ ا كَ مَ  عُ اِر ضَ مُ الْ وَ 
  : اَىل عَ تَـ   هُ لُ وْ قَـ وَ ،  بُ تُ كْ نَ   نُ : حنَْ وُ حنَْ ،  هُ سَ فْ نَـ   مِ ظِّ عْ مُ لْ لِ   وْ أَ   ةِ مَ لِّ كَ تَ مُ الْ   ةِ اعَ مَ جَ لْ لِ   ونُ النُّ وَ ،  بْ تُ كْ : أُ وُ حنَْ ،  مِ لِّ كَ تَ مُ لْ لِ   ةُ زَ مْ اهلَْ فَ 

    بِ اطَ خَ مُ لْ لِ   اءُ التَّ وَ ،  بُ تُ كْ يَ   وَ : هُ وُ حنَْ ،  بِ ائِ غَ لْ لِ   اءُ يَ الْ وَ ،  ) ١( َّ حي [...]  ىه مه جه ين ىن [...]  ُّ
  . بُ تُ كْ تَ   يَ هِ وَ ، بُ تُ كْ تَ  تَ نْ : أَ وُ حنَْ ،  ةِ بَ ائِ غَ الْ  وِ أَ 

  . هُ مْ لَ عْ اِ : فَ يْ ) أَ هِ رِ دْ اِ (فَ :  هُ لُ وْ قَـ وَ 
  . مِ ازِ اجلَْ وَ   بِ اصِ النَّ   نَ مِ  الَ : خَ يْ أَ ،  دَ رَّ ا جتََ ذَ إِ  عُ فْ الرَّ   عِ اِر ضَ مُ الْ  مُ كْ حُ وَ 
  

 
ُ ّ

?
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َ

ُمض
ْ
َواِصِب ا?

َ
  َباُب ن

٤٢  
٤٣  

نْ  ـــــــَ ـ(َأْن) َو(لــــ ــِ ـــ ـــــ ُبُه بـ ــْ ـــ ـــــ ْي)، َوَنصـ ــَ ـــ ـــــ   ِإَذْن) َو(كـ
( ىتَّ ــــَ ـــــ ــــ َذاَك (حـــ ـــــَ ــــ ـــــ ا، كـ ـــــــَ ـــــ َواُب ِ?ْلفــــ ـــَْ ـــــ ــــ   َواجلـــ

  

ْي)   ـــَ ـــــ ودِ ، َوَالِم (كـ ـــــــُ يْ  - َالِم اْجلُحـــ ــــــَ   - َ? ُأخــــ
َواوِ  ــــْ ــــ ـــــ ا - مثَُّ (َأْو)، َوالـ ــَ ــ ــــ ـــــ َت اللُّْطفـ ـــــــْ ــــ   - رُزِقـــ

  

 
ُ

??ْ
َّ???? : ?

  : يَ هِ وَ ، بَ اصِ وَ نَـ  ةِ رَ شْ عَ بِ   عِ اِر ضَ مُ الْ  لِ عْ فِ الْ  بُ صْ نَ وَ  َأْي:
  عِ اِر ضَ مُ الْ   لِ عْ فِ الْ   عَ مَ   لُ وَّ ؤَ ا تُـ ?ََّ ِألَ   كَ لِ ذَ وَ ،  بٍ صْ نَ وَ   رٍ دَ صْ مَ   فُ رْ حَ   يَ هِ ا وَ هَ مَ دَّ قَ   كَ لِ ذَ لِ   ةً رَ مَ ضْ مُ وَ   ةً رَ اهِ ظَ   بُ صِ نْ تَـ : وَ نْ أَ   -

  . مُ هَ فْ تَـ   رُ دَ صْ مَ   مٌ هْ فَ فَـ   كَ مُ هْ  فَـ ِين بُ جِ عْ : يُـ يْ أَ ،  مَ هَ فْ تَـ   نْ  أَ ِين بُ جِ عْ يُـ   :وُ حنَْ ،  رٍ دَ صْ مبَِ   هُ تْ بَـ صَ ي نَ ذِ الَّ 
  . بَ رِ ضْ أَ   نْ : لَ وُ حنَْ ، هُ بُ صِ نْ تَـ وَ  لِ عْ فِ الْ  وعَ قُ ي وُ فِ نْ تَـ  يَ هِ فَ ،  بٍ صْ نَ وَ   يٍّ فْ نَـ   فُ رْ حَ  يَ هِ : وَ نْ لَ   -
،  كَ مَ رِ كْ أُ  نْ ذَ إِ  :هُ لَ  تَ لْ قُ فَـ ، داً غَ  يكَ آتِ سَ  :لٌ ائِ قَ   كَ لَ  الَ ا قَ ذَ إِ   هُ نَّ : أَ كَ لِ  ذَ َىن عْ مَ وَ ، اءٍ زَ جَ وَ   ابٍ وَ جَ   فُ رْ حَ   يَ هِ وَ   : نْ ذَ إِ  -

  : وطٍ رُ شُ  ةُ ثَ الَ ثَ  عِ اِر ضَ مُ الْ  لِ عْ فِ الْ  بِ صْ نَ ا لِ يهَ فِ   طُ رتََ شْ يُ وَ ، هُ تَ يْـ ازَ جَ وَ  هُ تَ بْـ جَ أَ   دْ قَ فَـ 
  . بُ صْ النَّ  وزُ جيَُ   الَ ،  كَ مُ رِ كْ يُ  نْ ذَ إِ   دٌ يْ زَ  :الً ثَ مَ  تَ لْ قُـ   وْ لَ فَـ ،  ابِ وَ اجلَْ  رِ دْ  صَ ِيف  ونَ كُ تَ  نْ : أَ الً وَّ أَ 
  :وُ حنَْ  مُ سَ قَ الْ فَ ، يِ فْ النـَّ وَ  مِ سَ قَ ى الْ وَ سِ  لٌ اصِ ا فَ مَ هُ نَـ يْـ بَـ  لَ صِ فْ يَـ  الَ  نْ : أَ ياً نِ ?َ 

ْرِميهِ ِإَذْن َوا?َِّ  ــَ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ْربٍ  نــ َ ــِ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ْم حبـ

  

يُب الطِّ    ـــــــــــــــــِ يبِ ُتشـ ِل اْلَمشــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــْ ْن قـَبـ ـــــــــــــــــِ َل مـ   فــــــــــــــــــْ

  

 
 ٤٠: مُ يَ رْ مَ  )١(



  

٣٩  

  . كَ مَ رِ كْ أُ   الَ   نْ ذَ : إِ وُ حنَْ   يُ فْ النـَّ وَ 
أَ ثاً لِ ?َ  دَ هَ دَ عْ بَـ   لُ عْ فِ الْ   ونَ كُ يَ   نْ :  اْالِ لَ عَ   اال? ا  احلَْ لَ عَ   لَّ دَ   وْ لَ فَـ   الِ بَ قْ تِ سْ ى  جَ مَ لَ   الِ ى      كَ تِ ابَ جَ إِ   وُ حنَْ ،  بُ صْ النَّ   ازَ ا 

  . قَ دُ صْ تَ   نْ ذْ إِ  :كَ بُّ حِ  أُ ّينِ : إِ كَ لَ   الَ قَ   نْ مَ لِ 
  يلِ لِ عْ التـَّ   مِ الَ بِ   قَ بَ سْ تُ   نْ ا أَ هَ دَ عْ بَـ   عَ اِر ضَ مُ الْ   لَ عْ فِ الْ   بَ صِ نْ  تَـ ىتَّ ا حَ يهَ فِ   طُ رتََ شْ يُ وَ ،  بٍ صْ نَ وَ   رٍ دَ صْ مَ   فُ رْ حَ   يَ هِ : وَ يْ كَ   -

،  حَ جَ نْ تَـ  يْ كَ : لِ يْ أَ ،  مَ الالَّ   تَ يْ وَ ا نَـ ذَ إِ ،  حَ جَ نْ تَـ   يْ کَ   رْ اکِ : ذَ وُ : حنَْ اِين الثَّ وَ ، حَ جَ نْ تَـ   يْ كَ لِ  رْ اکِ : ذَ وُ : حنَْ لُ وَّ اْألَ فَ ، اً ير دِ قْ تَـ   وْ أَ   اً ظفْ لَ 
  رْ اکِ : ذَ تَ لْ قُـ  كَ نَّ أَ كَ فَ ، يْ کَ   دَ عْ بَـ   و?ً جُ وُ  ةٍ رَ مَ ضْ مُ   نْ ?َِ   بُ صَ نْ يُـ ا  هَ دَ عْ بَـ   لُ عْ فِ الْ فَ  اً ير دِ قْ تَـ  الَ وَ   ظاً فْ لَ  الَ  يلِ لِ عْ التـَّ  مِ الَ بِ  قْ بَ سْ تُ  ا ملَْ ذَ إِ فَ 
  . »نْ : «أَ رَ هَ ظْ تَ   نْ أَ  وزُ جيَُ   الَ   نْ كِ لَ وَ ،  حَ جَ نْ تَـ  نْ أَ   يْ کَ 

ا هَ دَ عْ بَـ   عَ اِر ضَ مُ الْ   لَ عْ فِ الْ   نَّ أَ   يحُ حِ الصَّ وَ ،  حَ جَ نْ تَـ لِ   رْ اكِ : ذَ وُ حنَْ ،  لُ بْ قَـ   نْ مِ   تْ رَ كِ  ُذ ِيت الَّ   يلِ لِ عْ التـَّ   مُ الَ   يَ هِ : وَ يْ کَ   مُ الَ   -
  . ازَ جلََ ،  حَ جَ نْ تَـ  نْ ِألَ   رْ اكِ : ذَ تَ لْ قُـ  وْ لَ فَـ   يلِ لِ عْ التـَّ  مِ الَ  دَ عْ بَـ  اً از وَ جَ  ةٍ رَ مَ ضْ مُ  نْ ?َِ  وبٌ صُ نْ مَ 

 مظ ُّ : تـََعاَىل  َحنُْو قـَْولِهِ » انَ كَ   نْ «إِ   : وْ أَ ، » نْ كُ يَ  : «ملَْ وْ أَ ، » انَ ا كَ ـ: «مَ بِ   قُ بَ سْ  تُ ِيت الَّ   مُ الالَّ  يَ هِ وَ   : ودِ حُ اجلُْ  مُ الَ  -
  دَ عْ بَـ   و?ً جُ وُ   ةٍ رَ مَ ضْ مُ   نْ ?َِ   وبٌ صُ نْ مَ   عٌ اِر ضَ مُ   لٌ عْ : فِ بَ ذِّ عَ يُـ فَـ ،  )١( َّ خك  [...]   جفحف مغ جغ مع جع

 مت خت� حت� جت� هب� مب� خب� حب� جب� ُّ  : اَىل عَ تَـ   هُ لُ وْ قَـ وَ ،  انَ ا كَ مبَِ   ةٌ وقَ بُ سْ مَ  يَ هِ وَ ،  ودِ حُ اجلُْ   مِ الَ 
  ،  نْ كُ يَ   مْ لَ بِ   ةٌ وقَ بُ سْ مَ   يَ هِ وَ ،  ودِ حُ اجلُْ   مِ الَ   دَ عْ بَـ   و?ً جُ وُ   ةٍ رَ مَ ضْ مُ   نْ ?َِ   وبٌ صُ نْ مَ   عٌ اِر ضَ مُ   لٌ عْ : فِ رَ فِ غْ يَـ فَـ ،  ةُ يَ اْآل   )٢( َّ مج� [...] 

    عٌ اِر ضَ مُ   لٌ عْ : فِ ولَ زُ تَـ فَـ ،  ةُ يَ اْآل   )٣( َّ ىك مك لك اك يق ىق يف [...]  ُّ  : اَىل عَ تَـ   هُ لُ وْ قَـ وَ 
  . انَ كَ   نْ ـ: إِ بِ  ةِ وقَ بُ سْ مَ الْ   ودِ حُ اجلُْ  مِ الَ   دَ عْ بَـ  و?ً جُ وُ  ةٍ رَ مَ ضْ مُ  نْ ?َِ 

قـَْولِهِ ،  اهَ دَ عْ بَـ   و?ً جُ وُ   ةٍ رَ مَ ضْ مُ   نْ ?َِ   ونُ کُ يَ   بِ صْ النَّ وَ   ةِ ايَ غَ لْ لِ   يَ هِ ی: وَ تَّ حَ   - إِ ِين بَ   نْ عَ   ةً ايَ كَ  حِ اَىل عَ تَـ   َحنُْو    : يلَ ائِ رَ سْ  

  نْ ?َِ   وبٌ صُ نْ مَ   عٌ اِر ضَ مُ   لٌ عْ فِ   :عَ جِ ريَْ فَ ،  ) ٤( َّ رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب [...]  ُّ

  . ىتَّ حَ  دَ عْ بَـ   و?ً جُ وُ  ةٍ رَ مَ ضْ مُ 
 ِيف   ْنيِ تَ عَ اقِ وَ الْ   ةِ يَّ عِ مَ الْ   اوِ وَ   وْ أَ   ةِ يَّ بِ بَ السَّ   اءِ فَ   دَ عْ بَـ   عَ قَ ا وَ ذَ إِ   بُ صَ نْ يُـ   عَ اِر ضَ مُ الْ   لَ عْ فِ الْ   نَّ أَ   :يْ أَ   :اوِ وَ الْ وَ   اءِ فَ لْ ?ِ   ابُ وَ اجلَْ   -

  . ا مهَُ دَ عْ بَـ  و?ً جُ وُ  ةٍ رَ مَ ضْ مُ  نْ ?َِ  كَ لِ ذَ كَ   ونُ كُ يَ  بُ صْ النَّ وَ ،  بٍ لَ طَ  وْ أَ   يٍ فْ نَـ   ابِ وَ جَ 

 وبٌ صُ نْ مَ   عٌ اِر ضَ مُ   لٌ عْ وا: فِ وتُ ميَُ ،  )٥( َّ جح [...] خب حب� جب� هئ [...] ُّ  : اَىل عَ تَـ   هُ لُ وْ قَـ   يِ فْ النـَّ   الُ ثَ مِ 
  . ى) ضَ قْ يُـ   : (الَ هُ لُ وْ قَـ   وَ هُ وَ  يِ فْ النـَّ  ابِ وَ  جَ ِيف   ةِ عَ اقِ وَ الْ  ةِ يَّ بِ بَ السَّ   اءِ فَ   دَ عْ بَـ  و?ً جُ وُ  ةٍ رَ مَ ضْ مُ  نْ ?َِ 

 
 ٣٣: الُ فَ نْ اْألَ  )١(
  ١٦٨: اءُ سَ النِّ  )٢(
 ٤٦: يمُ اهِ رَ بْ إِ  )٣(

  ٩١: ٓطهٓ  )٤(
 ٣٦: رٌ اطِ فَ  )٥(



  

٤٠  

  : اءٍ يَ شْ أَ  ةُ يَّ انِ مثََ   بُ لَ الطَّ وَ 
  : وُ حنَْ   رُ مْ اْألَ  -  ١

يَحا ــِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا َفسـ ــً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِريي َعنَـقـ   َ? َ?ُق ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ
  ا

َرتِحيَا   ــْ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ َلْيَماَن فـََنسـ ــُ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ِإَىل سـ

  

  . ي)ريِ : (سِ هُ لُ وْ قَـ   وَ هُ وَ  رِ مْ اْألَ  ابِ وَ  جَ ِيف  ةِ عَ اقِ وَ الْ   ةِ يَّ بِ بَ السَّ  اءِ فَ   دَ عْ بَـ  و?ً جُ وُ  ةٍ رَ مَ ضْ مُ  نْ ?َِ  وبٌ صُ نْ مَ  عٌ اِر ضَ مُ  لٌ عْ : فِ يحَ رتَِ سْ نَ 
  : وُ حنَْ   اءُ عَ الدُّ  -  ۲

ــَ َوفِّ  َربِّ  ِدَل عــــــــــــــــــــــــــــ ــْ ـــــــــــــــــــــــــــ الَ أَعـ ـــــــــــــــــــــــــــــَ ِين فـ ــْ   نْ قــــــــــــــــــــــــــــ

  

ــَّ    ــــــــــــــــــــــــ َنِن السـ ــَ ــــــــــــــــــــــــ َننْ سـ ـــــــــــــــــــــــــــَ ْريِ سـ ــَ   اِعَني ِيف خـــــــــــــــــــــــــ

  

فِ لَ دِ عْ أَ  بَـ جُ وُ   ةٍ رَ مَ ضْ مُ   نْ ?َِ   وبٌ صُ نْ مَ   عٌ اِر ضَ مُ   لٌ عْ :  جَ ِيف   ةِ عَ اقِ وَ الْ   ةِ يَّ بِ بَ السَّ   اءِ فَ   دَ عْ و?ً    :  هُ لُ وْ قَـ   وَ هُ وَ   اءِ عَ الدُّ   ابِ وَ  
  . )ِين قْ فِّ وَ   بِّ (رَ 

  . ) ١( َّ يك [...]  ىفيف يث ىث نث مث زث [...]  ُّ  : تـََعاَىل   َحنُْو قـَْولِهِ   :يُ هْ النـَّ  –  ٣
  . ا)وْ غَ طْ  تَ : (َال هُ لُ وْ قَـ   وَ هُ وَ  يِ هْ النـَّ  ابِ وَ  جَ ِيف  ةِ عَ اقِ وَ الْ  ةِ يَّ بِ بَ السَّ  اءِ فَ   دَ عْ و?ً بَـ جُ وُ   ةٍ رَ مَ ضْ مُ   نْ ?َِ  وبٌ صُ نْ مَ   عٌ اِر ضَ مُ  لٌ عْ : فِ لَّ حيَِ 
  : ِيل ؤَ الدُّ   دِ وَ سْ  اْألَ ِيب أَ   لُ وْ قَـ   ةِ يَّ عِ مَ الْ  اوِ وَ  الُ ثَ مِ وَ 

هُ  ٍق َوَ?ِْيتَ ِمثـْلــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــُ ْن ُخلـ ـــــــــــــــــــــــــــَ َه عـ ـــــــــــــــــــــــــــْ   الَ تـَنـ

  

يمُ    ــِ َت َعظـــــــــــــــــــــــــ ــْ ــــــــــــــــــــــــ َك ِإَذا فـََعلـ ــْ ــــــــــــــــــــــــ اٌر َعَليـ ــَ ــــــــــــــــــــــــ   عـ

  

  . )هَ نْ  تَـ : (َال هُ لُ وْ قَـ   وَ هُ وَ  يِ هْ النـَّ  بِ ا وَ  جَ ِيف  ةِ عَ اقِ وَ الْ   ةِ يَّ عِ مَ الْ  اوِ وَ   دَ عْ بَـ  و?ً جُ وُ  ةٍ رَ مَ ضْ مُ  نْ ?َِ  وبٌ صُ نْ مَ  عٌ اِر ضَ مُ   لٌ عْ : فِ ِيتَ ?َْ 
  : وُ حنَْ   امِ هَ فْ تِ سْ اْالِ  وِ أَ   الُ ؤَ السُّ  -  ٤

َأْرُجَو َأنْ  ــَ اَ?ِيت فــــــــــــــــــــــــ ــَ ـــــــــــــــــــــــ وَن لُبـ ْل تـَْعرِفــــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــــــَ   هـ

  

دُّ    ــَ ـــــــــــــ ى َفَريْتـ ــَ ضَ  تـُْقضــــــــــــــ ــْ ـــــــــــــ ــرُّ  بـَعـ دِ وِح الــــــــــــــ ــَ ـــــــــــــ   لِْلَجسـ

  

  . ) ونَ فُ رِ عْ تَـ  لْ : (هَ هُ لُ وْ قَـ  وَ هُ وَ   امِ هَ فْ تِ سْ اْالِ   ابِ وَ جَ  ِيف  ةِ عَ اقِ وَ الْ  ةِ يَّ بِ بَ السَّ  اءِ فَ   دَ عْ بَـ   و?ً جُ وُ   ةٍ رَ مَ ضْ مُ   نْ ?َِ  وبٌ صُ نْ مَ   لٌ عْ : فِ وَ جُ رْ أَ 
  : وُ حنَْ   نيٍ لِ وَ  قٍ فْ رِ بِ   بُ لَ الطَّ  وَ هُ : وَ ضُ رَ عَ الْ  -  ٥

َن  ــْ اَ? ابـــــــــــــــ ـــــــــــــــــَ َر مـ ــِ ــــــــــــــ ْدنُو فـَتـُْبصـ ـــــــــــــــــَ رَاِم َأَال تـ ــِ ــــــــــــــ   اْلكـ

  

ا رَاءٍ    ـــــــــــــــــــَ ثُوَك َفمـ دَّ ـــــــــــــــــــَ ْد حـ ـــــــــــــــــــَ ا  قـ ــَ ـــــــــــــــــ عـ ْن مسَِ ـــــــــــــــــــَ   َكمـ

  

  . و)نُ دْ تَ   الَ (أَ   :هُ لُ وْ قَـ   وَ هُ وَ   ضِ رْ عَ الْ   ابِ وَ  جَ ِيف   ةِ عَ اقِ وَ الْ   ةِ يَّ بِ بَ السَّ   اءِ فَ   دَ عْ بَـ   و?ً جُ وُ   ةٍ رَ مَ ضْ مُ   نْ ?َِ   وبٌ صُ نْ مَ   عٌ اِر ضَ مُ   لٌ عْ : فِ رَ صِ بْ تُـ 

 
 ٨١: ٓطهٓ  )١(



  

٤١  

 مخ جخ [...]  ُّ:  تُ وْ مَ الْ   هُ رَ ضَ حَ   نْ مَّ عَ   ةً ايَ كَ  حِ اَىل عَ تَـ   َحنُْو قـَْولِهِ   اجٍ عَ زْ إِ وَ   ةٍ دَّ شِ بِ   بُ لَ الطَّ   وَ هُ : وَ يضُ ضِ حْ التَّ   -   ٦
  دَ عْ بَـ   و?ً جُ وُ   ةٍ رَ مَ ضْ مُ   نْ ?َِ   وبٌ صُ نْ مَ   عٌ اِر ضَ مُ   لٌ عْ فِ   :قَ دَّ صَّ أَ ،  ةُ يَ اْآل   ) ١( َّ حض [...]  حص مس خس حس جس

  . ) ِين تَ رْ خَّ أَ   الَ وْ : (لَ هُ لُ وْ قَـ   وَ هُ وَ  يضِ ضِ حْ التَّ   ابِ وَ جَ  ِيف  ةِ عَ اقِ وَ الْ   ةِ بَّ يِ بَ السَّ  اءِ فَ 
  : وُ حنَْ   رٌ سْ عُ   يهِ ا فِ مَ  وْ أَ  ةً ادَ عَ   يلُ حِ تَ سْ ا يَ مَ  بُ لَ طَ   وَ هُ : وَ ينِّ مَ التَّ  -  ۷

ــاً  ــــــــــــــــــــــــ وُد يـَْومـ ــُ ــــــــــــــــــــــــ َباَب يـَعـ ــَّ ــــــــــــــــــــــــ َت الشـ ــْ   َأالَ لَيـــــــــــــــــــــــــ

  

يبُ    ــــــــــــــــــــــــــــــِ َل اْلَمشـ ــَ ــــــــــــــــــــــــــــ ا فـَعـ ــَِ ــــــــــــــــــــــــــــ ُأْخِربَُه مبـ ــَ ــــــــــــــــــــــــــــ   فـ

  

  ابَ بَ الشَّ   تَ يْ (لَ   :هُ لُ وْ قَـ   وَ هُ  وَ ينِّ مَ التَّ   ابِ وَ  جَ ِيف   ةِ عَ اقِ وَ الْ   ةِ يَّ بِ بَ السَّ   اءِ فَ   دَ عْ بَـ   و?ً جُ وُ   ةٍ رَ مَ ضْ مُ   نْ ?َِ   وبٌ صُ نْ مَ   عٌ اِر ضَ مُ   لٌ عْ فِ   : ِربَ خْ أُ 
  . )ماً وْ يَـ  ودُ عُ يَـ 

  . كَ ورَ زُ أَ فَ   يِين فِ شْ يَ  هللاَ  لَّ عَ لَ   :وُ حنَْ  ةً ادَ عَ   هُ ولُ صُ حُ  بُ رُ قْ ا يَـ مَ   بُ لَ طَ  وَ هُ ي: وَ جِّ الرتََّ  -  ۸
فِ ورَ زُ أَ  بَـ جُ وُ   ةٍ رَ مَ ضْ مُ   نْ ?َِ   وبٌ صُ نْ مَ   عٌ اِر ضَ مُ   لٌ عْ :  جَ ِيف   ةِ عَ اقِ وَ الْ   ةِ يَّ بِ بَ السَّ   اءِ فَ   دَ عْ و?ً  وَ جِّ الرتََّ   ابِ وَ     :  هُ لُ وْ قَـ   وَ هُ ي 

  . ) يِين فِ شْ يَ   هللاَ  لَّ عَ (لَ 
  : َحنُْو قـَْولِهِ   )َىل إِ (  َىن عْ  مبَِ ِيت ?َْ وَ ، وْ أَ   :ريُ خِ اْألَ وَ  رُ اشِ عَ الْ  بُ اصِ النَّ 

ِهَلنَّ  ــْ ــــــــــــــــــــــ ــَّ  َألَْسَتسـ ــــــــــــــــــــــ َىن الصـ   ْعَب أَْو أُْدرَِك اْلمــــــــــــــــــــــــــُ

  

اِبرِ    اُل ِإالَّ ِلصـــــــــــــــــــــــــَ اَدِت اْآلمـــــــــــــــــــــــــَ ا اِنـْقـــــــــــــــــــــــــَ ــَ   َفمــــــــــــــــــــــ

  

  . ی نَ مُ الْ   كَ رِ دْ أُ   نْ  أَ َىل : إِ يْ أَ ،  َىل إِ   ی:نَ عْ  مبَِ ِيت الَّ  وْ أَ   دَ عْ بَـ   و?ً جُ وُ  ةٍ رَ مَ ضْ مُ  نْ ?َِ  وبٌ صُ نْ مَ  عٌ اِر ضَ مُ  لٌ عْ : فِ كَ رِ دْ أُ 
: يْ أَ ،  َىل : إِ َىن عْ  مبَِ ِيت الَّ   وْ أَ   دَ عْ بَـ   ?ً و جُ وُ   ةٍ رَ مَ ضْ مُ   نْ ?َِ   وبٌ صُ نْ مَ   عٌ اِر ضَ مُ   لٌ عْ فِ   :يَ ضِ قْ تَـ فَـ ،  ِين يْ  دَ ِين يَ ضِ قْ تَـ   وْ أَ   كَ نَّ مَ زِ لْ : َألَ وُ حنَْ وَ 

  . ِين يْ  دَ ِين يَ ضِ قْ تَـ  نْ  أَ َىل إِ 
  : قـَْولِهِ َحنُْو  ،  الَّ : إِ َىن عْ  مبَِ ِيت ?َْ وَ 

ْومٍ  ــــــــــــــــــــــــــــَ اَة قــ ــــــــــــــــــــــــــــَ ْزُت قـَنـ ــــــــــــــــــــــــــــَ ُت ِإَذا َغمـ ــــــــــــــــــــــــــــْ   وَُكنـ

  

َتِقيَما   ا أَْو َتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــْ ــَُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ْرُت ُكُعو?ـ ــَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   َكسـ

  

  . يمَ قِ تَ سْ تَ   نْ أَ   الَّ : إِ يْ أَ ،  الَّ إِ   :َىن عْ  مبَِ ِيت الَّ  وْ أَ   دَ عْ بَـ  و?ً جُ وُ  ةٍ رَ مَ ضْ مُ  نْ ?َِ  وبٌ صُ نْ مَ  عٌ اِر ضَ مُ   لٌ عْ فِ   :يمَ قِ تَ سْ تَ 
    

 
 ١٠: ونَ قُ افِ نَمُ الْ  )١(



  

٤٢  
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ْ
  َباُب َجَواِ?ِم ا?

٤٤  
٤٥  
٤٦  
٤٧  

ا ــــــــَ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ُه ِإَذا َأَرْدَت اْجلَْزمـ ـــُ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ   َوَجْزمـ
ــــدَُّعاءِ  ـــــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ِر َوالــــــ ـــــــْ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ   مثَُّ (َال)، َوَالِم اْألَمـــ

ْن) َو(َأىنَّ  ـــــــَ ــــ ا) َو(مـــ ـــــــَ ــــ ا)، َو(ِإْن) َو(مـــ ــَ ــ ــــ ـــــ   َمْهمـ
ا) مثَُّ (ِإَذا) ــَ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ َفمـ ا) َو(َكيـْ ــَ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ   َو(َحيْـُثمـ

  

ا) َو(َأملَْ    ــَّ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـ(َملْ) َو(َلمـــ ــِ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ا)، بـــ ـــــــَّ ــــ ـــــ ــــ ـــــ   أََلمـ
ــــدَُّعاءِ  ـــ ِي َوالـــ ـــْ ـــــ الَ  - ِيف النـَّهـ ـــــــَ َت اْألَمـــ ـــــْ   - نِلــــ

َىت ، (َأيٍّ  ـــــــَ ـــــ ــــ ـــــ نَ ، مـ نَ ، َأ?َّ ــــْ ـــــ ــــ ـــــ ا)، أَيــــ ــــــَ ــــ ـــــ ــــ   ِإْذمـــ
رِ  ثـــــْ ْعِر الَ ِيف النـَّ ــِّ ــ َذا - ِيف الشـ ِاْدِر اْلَمْأخـــــَ   - فـــــَ

  

 
ُ

??ْ
َّ???? : ?

  مُ زِ جيَْ   مٌ سْ قِ وَ ،  داً احِ الً وَ عْ فِ   مُ زِ جيَْ   مٌ سْ : قِ ْنيِ مَ سْ قِ   ىلَ عَ   يَ هِ ا وَ هَ رُ كُ ذْ يَ  سَ ِيت الَّ   اتِ وَ دَ اْألَ   هِ ذِ ?َِ   عُ اِر ضَ مُ الْ   لُ عْ فِ : الْ يْ : أَ هُ مُ زْ جَ وَ 
  . ْنيِ لَ عْ فِ 

  : داً احِ الً وَ عْ فِ  مُ زِ ا جيَْ الً: مَ وَّ أَ 
  نِ مَ  الزَّ َىل إِ   الِ بَ قْ تِ سْ اْالِ وَ   الِ احلَْ   نَ مِ  هُ تَ لَ الَ دَ   بُ لِ قْ تَـ وَ  هُ مُ زِ جتَْ وَ  لِ عْ فِ الْ   وعَ قُ ي وُ فِ نْ تَـ   يَ هِ فَ ،  بٍ لْ قَـ وَ  مٍ زْ جَ وَ   يٍ فْ نَـ  فُ رْ : حَ ملَْ  -  ١

  . ياضِ مَ الْ   نِ مَ  الزَّ ِيف   دٍ يْ زَ   امَ يَ قِ   تْ فَ نَـ   ملَْ وَ ،  ونُ كُ السُّ   هِ مِ زْ جَ   ةُ مَ الَ عَ وَ   مْ لَ بِ   ومٌ زُ جمَْ   عٌ اِر ضَ مُ   لٌ عْ : فِ مْ قُ يَـ فَـ ،  دٌ يْ زَ   مْ قُ يَـ   : ملَْ وُ حنَْ ،  ي اضِ مَ الْ 
لَ وُ حنَْ ،  كَ لِ ذَ كَ   بٍ لْ قَـ وَ   مٍ زْ جَ وَ   يٍ فْ نَـ   فُ رْ ا: حَ مَّ لَ   -  ۲   هِ مِ زْ جَ   ةُ مَ الَ عَ ا وَ مَّ لَ بِ   ومٌ زُ جمَْ   عٌ اِر ضَ مُ   لٌ عْ فِ   :مْ قُ يَـ ،  دٍ يْ زَ   مْ قُ ا يَـ مَّ : 

  . ونُ كُ السُّ 
  َحنُْو قـَْولِهِ ،  هِ بِ   هُ تَ بْـ اطَ ا خَ مبَِ   رُّ قِ يُ   بَ اطَ خَ مُ الْ   لُ عَ  جتَْ ِيت الَّ   يَ هِ وَ ،  يرِ رِ قْ التـَّ   ةُ زَ ا مهَْ هَ يْـ لَ عَ   تْ لَ خَ دَ   ا ملَْ هَ سُ فْ نَـ   يَ : هِ ملَْ أَ   -  ٣

  تْ سَ يْ لَ وَ ،  ونُ كُ السُّ   هِ مِ زْ جَ   ةُ مَ الَ عَ وَ   ملَْ ?َِ   ومٌ زُ جمَْ   عٌ اِر ضَ مُ   لٌ عْ : فِ حْ رَ شْ نَ فَـ ،  ) ١( َّ مس خس حس جس مخ ُّ  : تـََعاَىل 
  . ذٍ ئِ ينَ حِ  ةً يَ فِ ?َ 

  ومٌ زُ جمَْ   عٌ اِر ضَ مُ   لٌ عْ : فِ نْ سِ حْ أُ فَ ،  كَ يْ لَ إِ   نْ سِ حْ أُ   امَّ لَ : أَ وُ حنَْ ،  يرِ رِ قْ التـَّ   ةُ زَ ا مهَْ هَ يْـ لَ عَ   تْ لَ خَ ا دَ مَّ ا لَ هَ سُ فْ نَـ   يَ ا: هِ مَّ لَ أَ   -  ٤
  . ونُ كُ السُّ  هِ مِ زْ جَ  ةُ مَ الَ عَ ا وَ مَّ لَ ?َِ 

إِ رِ مْ اْألَ   مُ الَ   -   ٥ إِ لَ عْ أَ   نْ مِ   بُ لَ الطَّ   انَ ا كَ ذَ :  أَ َىل ى  قـَْولِهِ ،  ىنَ دْ     يئرب ىئ نئ مئ زئ ُّ  تـََعاَلی:   َحنُْو 
  . ونُ كُ السُّ  هِ مِ زْ جَ  ةُ مَ الَ عَ وَ   رِ مْ اْألَ  مِ الَ بِ   ومٌ زُ جمَْ   عٌ اِر ضَ مُ  لٌ عْ فِ   :قْ فِ نْ يُـ ، ) ٢( َّ لك [...] 

 
 ٧: قُ الَ الطَّ  )٢( ١: حُ رْ الشَّ  )١(



  

٤٣  

 ٰذيي� ىي� مي� خي� [...]  ُّ : تـََعاَىل   َحنُْو قـَْولِهِ ،  ىلَ عْ  أَ َىل إِ  ىنَ دْ أَ  نْ مِ   بُ لَ الطَّ  انَ ا كَ ذَ : إِ اءِ عَ الدُّ   مُ الَ  -  ٦
  . ةِ لَّ عِ الْ   فِ رْ حَ  فُ ذْ حَ  هِ مِ زْ جَ  ةُ مَ الَ عَ وَ  ومٌ زُ جمَْ   عٌ اِر ضَ مُ  لٌ عْ : فِ ضِ قْ يَـ ، ) ١( َّ ٍّ� [...] 

،  ) ٢( َّ ىك [...] ىفيف يث ىث ُّ  : تـََعاَىل   َحنُْو قـَْولِهِ ،  ىنَ دْ  أَ َىل ى إِ لَ عْ أَ   نْ مِ   يُ هْ النَّ   انَ ا كَ ذَ إِ   :ةُ يَ اهِ النَّ   الَ   -  ۷
  . ةِ سَ مْ اخلَْ   ةِ لَ ثِ مْ اْألَ  نَ مِ  هُ نَّ ِألَ   ونِ النُّ  فُ ذْ حَ  هِ مِ زْ جَ  ةُ مَ الَ عَ وَ   ةِ يَ اهِ النَّ   الَ بِ   ومٌ زُ جمَْ   عٌ اِر ضَ مُ   لٌ عْ وا: فِ بُ رَ قْ تَـ 

إِ ةِ يَّ ائِ عَ الدُّ   الَ   -  ۸ أَ َىل إِ   ىنَ دْ أَ   نْ مِ   يُ هْ النَّ   انَ ا كَ ذَ :  قـَْولِهِ ،  ىلَ عْ      خض� حض� جض� [...]  ُّ  تـََعاَلی:   َحنُْو 
  . ونُ كُ السُّ  هِ مِ زْ جَ  ةُ مَ الَ عَ وَ  ةِ يَّ ائِ عَ الدُّ   الَ بِ   ومٌ زُ جمَْ   عٌ اِر ضَ مُ   لٌ عْ : فِ ذْ اخِ ؤَ تُـ ، ) ٣( َّ مي� [...]  معجع� مظ� حط� مض�

  : ْنيِ لَ عْ فِ  مُ زِ جيَْ ا مَ  :ياً نِ ?َ 
أَ مَّ سَ تُ وَ  الْ مَّ سَ يُ وَ ،  ى رَ خْ ?ُِ   ةٍ لَ مجُْ   طُ بْ رَ   وَ هُ   طُ رْ الشَّ وَ ،  ةِ مَ ازِ اجلَْ   طِ رْ الشَّ   اتُ وَ دَ ى  فِ لُ وَّ اْألَ   لُ عْ فِ ى    ،  طِ رْ الشَّ   لَ عْ : 

  . هُ اءَ زَ جَ وَ  هُ ابَ وَ : جَ اِين ى الثَّ مَّ سَ يُ وَ 

 مم� خم� حم� جم� هل� مل� خل� [...]  ُّ  : تـََعاَىل   َحنُْو قـَْولِهِ ،  مٌ ازِ جَ   طٍ رْ شَ   فُ رْ : حَ نْ إِ   -  ١
،  ونِ النُّ   فُ ذْ حَ  هِ مِ زْ جَ  ةُ مَ الَ عَ وَ  نْ ?ِِ  ومٌ زُ جمَْ   عٌ اِر ضَ مُ  لٌ عْ وا: فِ فُ ختُْ وَ ، مٌ ازِ جَ  طٍ رْ شَ  فُ رْ : حَ نْ إِ فَ ،  )٤( َّ هب� [...]  خنحن� جن�

  . ونُ كُ السُّ  هِ مِ زْ جَ  ةُ مَ الَ عَ وَ   نْ ?ِِ   ومٌ زُ جمَْ ،  هُ اؤُ زَ جَ وَ   هُ ابُ وَ جَ  وَ هُ   :مْ لَ عْ يَـ وَ ، طِ رْ الشَّ  لُ عْ فِ   وَ هُ وَ 

،  ) ٥( َّ ِّ� [...]  ميخي� حي� جي� يه� ىه� مه� [...]  ُّ  : تَـَعاَىل  َحنُْو قَـْولِهِ ، مٌ ازِ جَ  طٍ رْ شَ   مُ سْ ا: اِ مَ  -  ۲

  ةُ مَ الَ عَ ا وَ مبَِ   ومٌ زُ جمَْ   هُ اؤُ زَ جَ وَ   هُ ابُ وَ : جَ مْ لَ عْ يَـ وَ ،  ونِ النُّ   فُ ذْ حَ   هِ مِ زْ جَ   ةُ مَ الَ عَ وَ   امبَِ   ومٌ زُ جمَْ   طِ رْ الشَّ   لُ عْ وا: فِ لُ عَ فْ تَـ وَ ،  مٌ ازِ جَ   طٍ رْ شَ   مُ سْ ا: اِ مَ 
  . ونُ كُ السُّ  هِ مِ زْ جَ 

  مُ سْ اِ   : نْ مَ ،  ) ٦( َّ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّ  : تـََعاَىل   َحنُْو قـَْولِهِ ،  مٌ ازِ جَ   طٍ رْ شَ   مُ سْ : اِ نْ مَ   -  ۳
  فُ ذْ حَ   هِ مِ زْ جَ   ةُ مَ الَ عَ وَ   نْ مبَِ   ومٌ زُ جمَْ   هُ اؤُ زَ جَ وَ   هُ ابُ وَ : جَ رَ يَـ وَ ،  ونُ كُ السُّ   هِ مِ زْ جَ   ةُ مَ الَ عَ وَ   نْ مبَِ   ومٌ زُ جمَْ   طِ رْ الشَّ   لُ عْ : فِ لْ مَ عْ يَـ ،  مٌ ازِ جَ   طٍ رْ شَ 
  . ةِ لَّ عِ الْ   فِ رْ حَ 

  : َحنُْو قـَْولِهِ ،  مٌ ازِ جَ  طٍ رْ شَ   مُ سْ : اِ ىنَّ أَ   -  ٤
  ا?ـــــــــــــــــــــــــَِ  سْ بِ تـــــــــــــــــــــــــَ لْ ا تَـ ?ـــــــــــــــــــــــــَِ ?َْ  ىنَّ أَ  تْ حَ بَ صـــــــــــــــــــــــــْ أَ فَ 

  

ــِ    ــــــــــــــ ــَ يْـ بَـ كَ ْر مَ  الَ کـ ــَْ هـــــــــــــــ ــــــــــــــ ــِ جْ رِ  تَ ا حتـ ــَ  كَ لـــــــــــــــ   رُ اجِ شـــــــــــــــ

  

 
 ٧٧: فُ رُ خْ الزُّ  )١(
 ٣٢: اءُ رَ سْ اْإلِ  )٢(
 ٢٨٦: ةُ رَ قَ بَ الْ  )٣(

  ٢٩: انَ رَ مْ عِ  آلُ  )٤(
 ١٩٧: ةُ رَ قَ بَ الْ  )٥(
 ٧: ةُ لَ زَ لْ الزَّ  )٦(



  

٤٤  

  هُ اؤُ زَ جَ وَ   هُ ابُ وَ : جَ سْ بِ تَ لْ تَـ وَ ،  ةِ لَّ عِ الْ   فِ رْ حَ   فُ ذْ حَ   هِ مِ زْ جَ   ةُ مَ الَ عَ وَ   ىنَّ ?َِ   ومٌ زُ جمَْ   طِ رْ الشَّ   لُ عْ فِ   :تِ ?َْ وَ ،  مٌ ازِ جَ   طٍ رْ شَ   مُ سْ : اِ ىنَّ أَ 
  . ونُ كُ السُّ   هِ مِ زْ جَ  ةُ مَ الَ عَ وَ  ىنَّ ?َِ   ومٌ زُ جمَْ 

  : وُ حنَْ  ْنيِ لَ عْ فِ  مِ زْ جلَِ  حِ اجِ ى الرَّ لَ عَ   مٌ سْ اِ  يَ هِ وَ  :ا مَ هْ مَ  -  ٥
ـــــــــــــْ  ْن ِعنـ ا َتكــــــــــــــُ ـــــــــــــْ َوَمْهمــــــــــــــَ ةٍ َد ِامـ ــَ ـــــــــــ ْن َخِليقـ   رٍِئ مــــــــــــــِ

  

مِ    ــَ اِس تـُْعلـــــــــــــــ ــــــــــــــــَّ ى النـ ــــــــــــــــَ ى َعلـ ــــــــــــــــَ ا َختْفـ   َوِإْن َخاهلـــــــــــــــــََ
  

ا  ?َِ   ومٌ زُ جمَْ   هُ اؤُ زَ جَ وَ  هُ ابُ وَ : جَ مِ لَ عْ تُـ وَ ، ونُ كُ السُّ  هِ مِ زْ جَ  ةُ مَ الَ عَ ا وَ ?َِ  ومٌ زُ جمَْ  طِ رْ الشَّ   لُ عْ : فِ نْ كُ تَ وَ ، مٌ ازِ جَ  طٍ رْ شَ  مُ سْ ا: اِ مَ هْ مَ فَ 
  . رُ دَّ قَ مُ الْ  ونُ كُ السُّ   هِ مِ زْ جَ  ةُ مَ الَ عَ وَ 

قـَْولِهِ ،  مٌ ازِ جَ   طٍ رْ شَ   مُ سْ اِ   يَ هِ وَ   : يَّ أَ   -  ٦   ممرن ام يل ىل مل يك [...]  ُّ  : تـََعاَىل   َحنُْو 
:  ةُ يَّ مسِْ اْإلِ   ةُ لَ مْ اجلُْ وَ ،  ونِ النُّ  فُ ذْ حَ  هِ مِ زْ جَ   ةُ مَ الَ عَ وَ  يَّ ?َِ   ومٌ زُ جمَْ   طِ رْ الشَّ  لُ عْ فِ   :وا عُ دْ تَ وَ ، مٌ ازِ جَ  طٍ رْ شَ   مُ سْ اِ  :يَّ أَ ،  )١( َّ ىي [...] 

  . طِ رْ الشَّ  ابُ وَ جَ  مٍ زْ جَ  لِّ حمََ   ِيف  )٢( َّ ىي [...]  ممرن ام يل [...]  ُّ
  : َحنُْو قـَْولِهِ  مٌ ازِ جَ  طٍ رْ شَ   مُ سْ : اِ ی تَ مَ  -  ۷

الَّ  َال َوطـــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــــــَ ُن جـ ا?َ ِع أََ? اِبـــــــــــــــــــــــــــــْ ــــــــــــــــــــــــــــَ   الثـَّنـ

  

وِين    ـــــــــــــــــــــــــــُ ـَماَمَة تـَْعرِفـ ــِ ـــــــــــــــــــــــــ ـِع اْلعـ ــَ ـــــــــــــــــــــــــ ـى َأضـ ــَ ـــــــــــــــــــــــــ   َمـتـ

  

وا:  فُ رِ عْ تَـ وَ ،  ْنيِ نَ اكِ السَّ   اءِ قَ تِ لْ ِالِ   رَ سِ کُ َو   ونُ كُ السُّ   هِ مِ زْ جَ   ةُ مَ الَ عَ وَ   یتَ مبَِ   ومٌ زُ جمَْ   طِ رْ الشَّ   لُ عْ : فِ عِ ضَ أَ وَ ،  مٌ ازِ جَ   طٍ رْ شَ   مُ سْ : اِ یتَ مَ فَ 
  . ِين ونَ فُ رِ عْ : تَـ لُ صْ اْألَ وَ   ةِ سَ مْ اخلَْ  الِ عَ فْـ اْألَ  نَ مِ  هُ نَّ ِألَ  ونِ النُّ  فُ ذْ حَ  هِ مِ زْ جَ  ةُ مَ الَ عَ وَ  ی تَ مبَِ  ومٌ زُ جمَْ   هُ اؤُ زَ جَ وَ  هُ ابُ وَ جَ 

  : وُ حنَْ   مٌ ازِ جَ  طٍ رْ شَ  مُ سْ : اِ نَ ?َّ أَ   –  ۸
رَةٍ ِإَذا النـَّ  ــْ ـــــــــــــــــــ ْت ِبَقفـ ـــــــــــــــــــــَ اءُ َكانـ ــَ ُة اْلَعْجفــــــــــــــــــــ ــَ ـــــــــــــــــــ   ْعجـ

  

َأ?َّ    ــَ ــّرِيُح فـــــــــــــــ ِه الـــــــــــــــ ــِ ــــــــــــــ ِدْل بـ ــْ ــــــــــــــ ا تـَعـ ــَ زِلِ َن مـــــــــــــــ ــْ   تـَنـــــــــــــــ

  

  ومٌ زُ جمَْ   هُ اؤُ زَ جَ وَ   هُ ابُ وَ : جَ لِ زِ نْ تَـ وَ ،  ونُ كُ السُّ   هِ مِ زْ جَ   ةُ مَ الَ عَ وَ   نَ ?َّ ?َِ   ومٌ زُ جمَْ   طِ رْ الشَّ   لُ عْ فِ   :لْ دِ عْ تَـ وَ ،  مٌ ازِ جَ   طٍ رْ شَ   مُ سْ اِ   :نَ ?َّ أَ 
  . يِّ وِ لرَّ لِ   رَ سِ كُ َو  ونُ كُ السُّ   هِ مِ زْ جَ  ةُ مَ الَ عَ وَ  نَ ?َّ ?َِ 

  مُ سْ اِ   :نَ يْ أَ ،  )٣( َّ حن [...] حس جس مخ جخ ُّ :تـََعاَىل  َحنُْو قـَْولِهِ ،  مٌ ازِ جَ  طٍ رْ شَ  مُ سْ : اِ نَ يْ أَ   - ۹
  هُ ابُ وَ : جَ كْ رِ دْ يُ وَ ،  ةِ سَ مْ اخلَْ   الِ عَ فْـ اْألَ   نَ مِ   هُ نَّ ِألَ   ونِ النُّ   فُ ذْ حَ   هِ مِ زْ جَ   ةُ مَ الَ عَ وَ   نَ يْ ?َِ   ومٌ زُ جمَْ   طِ رْ الشَّ   لُ عْ وا: فِ ونُ كُ تَ وَ ،  مٌ ازِ جَ   طٍ رْ شَ 
  . ونُ كُ السُّ  هِ مِ زْ جَ  ةُ مَ الَ عَ وَ  نَ يْ ?َِ  ومٌ زُ جمَْ   هُ اؤُ زَ جَ وَ 

  : َحنُْو قـَْولِهِ   مٌ ازِ جَ  طٌ رْ شَ  حِ اجِ ى الرَّ لَ عَ   فٌ رْ ا: حَ مَ ذْ إِ  -  ۱۰

 
 ١١٠: اءُ رَ سْ اْإلِ  )١(
 ١١٠: اءُ رَ سْ اْإلِ  )٢(

 ٧٨: اءُ سَ النِّ  )٣(



  

٤٥  

ــِ  َت آمـــــــــــــــــــ ــْ ــــــــــــــــــ ا أَنـ ــــــــــــــــــــَ ا َ?ِْت مـ ــَ ــــــــــــــــــ َك ِإْذمـ   رٌ فَِإنـــــــــــــــــــــَّ

  

ْن ِإ?َّ    ِف مــــــــــــــــــــــــَ ِه تـُلــــــــــــــــــــــــْ ـــــــــــــــــــــــِ ُر آتِ بـ ـــــــــــــــــــــــَ ُه َ?ْمــــــــــــــــــــــــُ   ايـ

  

  هُ ابُ وَ جَ   :فِ لْ تُـ وَ ،  ةِ لَّ عِ الْ   فِ رْ حَ   فُ ذْ حَ   هِ مِ زْ جَ   ةُ مَ الَ عَ ا وَ مَ ذْ ?ِِ   ومٌ زُ جمَْ   طِ رْ الشَّ   لُ عْ فِ   :تِ ?َْ وَ ،  مٌ ازِ جَ   طٍ رْ شَ   فُ رْ : حَ ا مَ ذْ إِ 
  . ةِ لَّ عِ الْ  فِ رْ حَ  فُ ذْ حَ  هِ مِ زْ جَ  ةُ مَ الَ عَ ا وَ مَ ذْ ?ِِ  ومٌ زُ جمَْ   هُ ؤُ ازَ جَ وَ 

  : َحنُْو قـَْولِهِ  مٌ ازِ جَ  طٍ رْ شَ   مُ سْ ا: اِ مَ ثُ يْ حَ  -  ۱۱
دِّرْ  ــــــــــــــــــــــَ َتِقْم يـُقـ ا َتســـــــــــــــــــــــْ ــــــــــــــــــــــَ ُثمـ َك  َحيـْ ــــــــــــــــــــــَ ــلـ ـــــــــــــــ   ـالــــــ

  

ـــــــــــــــــــــــــــــَّ ـ   انِ  هُ لـ ـــــــــــــــــــــــــــــَ اِبِر اْألَْزمـ ــــــــــــــــــاً ِيف غــــــــــــــــــــــــــــــَ   َجنَاحــــــــــــ

  

  هُ اؤُ زَ جَ وَ   هُ ابُ وَ جَ   :رْ دِّ قَ يُـ وَ ،  ونُ كُ السُّ   هِ مِ زْ جَ   ةُ مَ الَ عَ وَ   امَ ثُ يْـ ِحبَ   ومٌ زُ جمَْ   طِ رْ الشَّ   لُ عْ : فِ مْ قِ تَ سْ تَ وَ ،  مٌ ازِ جَ   طٍ رْ شَ   مُ سْ ا: اِ مَ ثُ يْـ حَ فَ 
  . ضاً يْ أَ   ونُ كُ السُّ   هِ مِ زْ جَ   ةُ مَ الَ عَ ا وَ مَ ثُ يْـ ِحبَ   ومٌ زُ جمَْ 

:  سْ لِ جتَْ وَ ، مٌ ازِ جَ  طٍ رْ شَ  مُ سْ ا: اِ مَ فَ يْ كَ فَ ، سْ لِ جْ أَ  سْ لِ ا جتَْ مَ فَ يْ : كَ وُ حنَْ ، نيَ يِّ وفِ كُ الْ   دَ نْ عِ  مٌ ازِ جَ   طٍ رْ شَ  مُ سْ ا: اِ مَ فَ يْ كَ   -  ۱۲
وَ مَ فَ يْـ كَ بِ   ومٌ زُ جمَْ   هُ اؤُ زَ جَ وَ   هُ ابُ وَ : جَ سْ لِ جْ أَ وَ ،  ونُ كُ السُّ   هِ مِ زْ جَ   ةُ مَ الَ عَ وَ   امَ فَ يْـ كَ بِ   ومٌ زُ جمَْ   طِ رْ الشَّ   لُ عْ فِ  ،  ونُ كُ السُّ   هِ مِ زْ جَ   ةُ مَ الَ عَ ا 
  . ةِ ادَّ مَ الْ   سِ فْ نَـ   نْ  مِ و?َ كُ يَ   نْ أَ   هِ ابِ وَ جَ وَ   طِ رْ الشَّ  لِ عْ  فِ ِيف  طُ رتََ شْ يُ وَ 

  : وُ حنَْ   ةِ يَّ رِ عْ الشِّ   ةِ ورَ رُ  الضَّ ِيف   مٌ ازِ جَ  طٍ رْ شَ   مُ سْ اِ   :اذَ إِ  -  ۱۳
ــُّ  اَك َربـــــــــــــــــــ ــَ ــــــــــــــــــ ا أَْغنـ ــَ ــــــــــــــــــ تـَْغِن مـ ــْ ــــــــــــــــــ َىن ِاسـ ــِ   َك ِ?ْلغـــــــــــــــــــ

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــَّ    ٌة فـََتَجمـ ــــــــــــــــــــــــــــــــَ ْبَك َخَصاصـ   لِ َوِإَذا ُتصـــــــــــــــــــــــــــــــــِ
  

  ريٌ مِ ضَ   هُ لُ اعِ فَ وَ   رٍ مْ أَ  لُ عْ : فِ لْ مَّ جتَْ وَ ،  ونُ كُ السُّ   هِ مِ زْ جَ   ةُ مَ الَ عَ ا وَ ذَ ?ِِ   ومٌ زُ جمَْ   طِ رْ الشَّ   لُ عْ : فِ بْ صِ تُ وَ ،  مٌ ازِ جَ   طٍ رْ شَ  مُ سْ اِ   :ا ذَ إِ 
  . طِ رْ الشَّ   ابُ وَ جَ  مٍ زْ جَ  لِّ  حمََ ِيف   ةِ يَّ لِ عْ فِ الْ   ةُ لَ مْ اجلُْ وَ ، تَ نْ : أَ هُ يرُ دِ قْ تَـ   و?ً جُ وُ   ِرتٌ تَ سْ مُ 

    



  

٤٦  

 :
ُ ّ

?
َّ????  

ْسَماِء 
َ ْ
 األ

َ
 ِمن

ُ
وَعات

ُ
َمْرف

ْ
  ا?

  

اِعِل 
َ

ف
ْ
  َباُب ال

٤٨  
٤٩  

عْ  ــَ ـــ َل ِاْرفـــ ــِ ــ ِنَدا، اْلَفاعــــ ــْ ـــــ ْد ُأسـ ــَ ـــ ا قـــ ــَ ـــ َو: مـــ ــْ ــ   َوهــــ
اِهًرا ?َِْيت  ـــــــَ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ َمَرا، َوظـ ــْ ــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ   َو?َِْيت ُمضــــ

  

َدا   ـــِ ــــ ـــــ ْد ُوجــــ ــَ ــــ ــــ ـــــ ُه قـ ـــَ ــــ ـــــ لــــ ٌل قـَبـْ ـــْ ــــ ـــــ ِه ِفعــــ ــْ ــــ ــــ ـــــ   ِإلَيـ
ــَ  ــــ ـــَ ـكـــ ـــــ َرتَْيُت َأْعفـ ــْ ـــ ٌد» َو«ِاشــــ ــْ ــــــ   َرا»«ِاْصطَاَد زَيـ
  

 
ُ

??ْ
َّ???? : ?

  عُ فْ الرَّ   هُ مُ كْ حُ وَ   هُ قَ بَـ سَ   لٍ عْ فِ بِ   هُ نْ عَ   تُ ثْ دَّ : حَ ی نَ عْ مبَِ ،  هُ لَ بْـ قَـ   لٌ عْ فِ   هِ يْ لَ إِ   بَ سِ نُ   :يْ أَ ،  هِ يْ لَ إِ   دَ نِ سْ ي أُ ذِ الَّ   مُ سْ اْالِ   وَ : هُ لُ اعِ فَ الْ 
  : ْنيِ مَ سْ  قِ َىل إِ   مُ سِ قَ نْـ يَـ وَ ، و رٌ مْ عَ   اتَ مَ وَ ،  دٌ يْ زَ   امَ : قَ وُ حنَْ ، و?ً جُ وُ 

 لٌ اعِ : فَ دٌ يْ زَ فَـ ،  ) دٌ يْ زَ   ادَ طَ صْ اِ (:  هِ لِ وْ قَ بِ   مُ اظِ النَّ   هُ لَ   لَ ثَّ مَ وَ ،  ْنيِ قَ ابِ السَّ   ْنيِ الَ ثَ مِ الْ   وُ حنَْ   اً ر اهِ ظَ   اً مسْ اِ   ونَ كُ يَ   نْ أَ   :يْ أَ   :رٌ اهِ ظَ 
  . رٌ اهِ ظَ   مٌ سْ اِ   وَ هُ وَ ، هِ رِ آخِ  ِيف  ةُ رَ اهِ الظَّ  ةُ مَّ الضَّ   هِ عِ فْ رَ   ةُ مَ الَ عَ وَ  وعٌ فُ رْ مَ 

  ريٌ مِ : ضَ ?َ وَ ،  لٌ اعِ فَ   عٍ فْ رَ   لِّ  حمََ ِيف   مِّ الضَّ   ىلَ عَ   ِينٌّ بْ مَ   لٌ صِ تَّ مُ   ريٌ مِ ضَ   :اءُ التَّ فَ ،  مِ لِّ كَ تَ مُ لْ ا لِ نَ بْـ رَ ضَ وَ   تُ بْ رَ : ضَ وُ : حنَْ رٌ مَ ضْ مُ 
  . لٌ اعِ فَ   عٍ فْ رَ   لِّ حمََ   ِيف  ونِ كُ ى السُّ لَ عَ   ِينٌّ بْ مَ  لٌ صِ تَّ مُ 

لِ ُنتَّ بْ رَ ضَ وَ   مْ تُ بْـ رَ ضَ ا وَ مَ تُ بْـ رَ ضَ وَ   تِ بْ رَ ضَ وَ   تَ بْ رَ ضَ وَ  الْ لَ عَ   ِينٌّ بْ مَ   لٌ صِ تَّ مُ   ريٌ مِ ضَ   :اءُ التَّ فَ ،  بِ اطَ خَ مُ لْ :   عٍ فْ رَ   لِّ  حمََ ِيف   حِ تْ فَ ى 
  : متُْ وَ ،  لٌ اعِ فَ   عٍ فْ رَ   لِّ  حمََ ِيف   ونِ كُ ى السُّ لَ عَ   ِينٌّ بْ مَ   لٌ صِ تَّ مُ   ريٌ مِ ا: ضَ متَُ وَ ،  لٌ اعِ فَ   عٍ فْ رَ   لِّ حمََ   ِيف   رِ سْ كَ ى الْ لَ عَ   ِينٌّ بْ مَ   رُ خَ اْآل وَ ،  لٌ اعِ فَ 

  . لٌ اعِ فَ   عٍ فْ رَ   لِّ  حمََ ِيف  حِ تْ فَ ى الْ لَ عَ   ِينٌّ بْ مَ  لٌ صِ تَّ مُ  ريٌ مِ ضَ  :نَّ تُ وَ ، لٌ اعِ فَ   عٍ فْ رَ   لِّ  حمََ ِيف  ونِ كُ ى السُّ لَ عَ   ِينٌّ بْ مَ  لٌ صِ تَّ مُ  ريٌ مِ ضَ 
وَ ?َ رَ ضَ وَ   تْ ربَ ضَ وَ   بَ رَ ضَ وَ  وَ بُ رَ ضَ   لِ نَّ بْ رَ ضَ وا  فِ لُ وَّ اْألَ   لُ عْ فِ الْ فَ ،  بِ ائِ غَ لْ :  هُ هُ يرُ دِ قْ تَـ   ِرتٌ تَ سْ مُ   ريٌ مِ ضَ   يهِ :    عٍ فْ رَ   لِّ  حمََ ِيف   وَ : 

  ونِ كُ ى السُّ لَ عَ   ِينٌّ بْ مَ   لٌ صِ تَّ مُ   ريٌ مِ : ضَ فُ لِ : اْألَ ثُ الِ الثَّ   ِيف وَ ،  لٌ اعِ فَ   عٍ فْ رَ   لِّ  حمََ ِيف   يَ هِ   :هُ يرُ دِ قْ تَـ   ِرتٌ تَ سْ مُ   ريٌ مِ : ضَ اِين الثَّ   ِيف وَ ،  لٌ اعِ فَ 
  ريٌ مِ : ضَ ونُ : النُّ سُ امِ اخلَْ  ِيف وَ ،  لٌ اعِ فَ   عٍ فْ رَ  لِّ  حمََ ِيف   ونِ كُ ى السُّ لَ عَ  ِينٌّ بْ مَ   لٌ صِ تَّ مُ  ريٌ مِ ضَ   :اوُ وَ الْ  : عُ ابِ الرَّ   ِيف وَ ، لٌ اعِ فَ  عٍ فْ رَ   لِّ حمََ   ِيف 
  . لٌ اعِ فَ  عٍ فْ رَ  لِّ  حمََ ِيف  حِ تْ فَ ى الْ لَ عَ   ِينٌّ بْ مَ  لٌ صِ تَّ مُ 
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َذْفَت ِيف  ـــــَ ــــ ـــــ ــــ اِعالَ ِإَذا حـــ ـــــــَ ـــــ ــــ ـــــ َالِم فـ ــــــَ ــــ ـــــ ــــ   اْلكـــ
هْ  ـــــــِ ــــ ـــــ وِل بـ ـــــُ ـــــ ــــ ْأِخَري لِْلَمْفعـــ ـــــَّ ـــــ ــــ ِب التـــ ــــِ ــــ ـــــ   َفَأْوجــــ

ُمَمنْ  ــْ ــ ــــ ِل ُاضـــ ــْ ـــ ـــــ َأوََّل اْلِفعـ ــَ ـــ ـــــ ا، فـ ــَ ـــ ـــــ ُر مـ ــْ ــ ــــ   وََكســـ
ارِعِ  ـــــــَ ــــ ـــــ ِر اْلُمضــــ ــِ ــ ــــ ـــــ ــــ َل آخـــ ـــــــْ ــــ ـــــ ا قـُبَـيــــ ـــــَ ـــــ ــــ ـــــ   َومـ
تْ  ـــــَ ــــ ـــــ ا ثـَبــــ ــً ـــــ ــــ ـــــ َمًرا أَْيضـ ــْ ـــــ ــــ ـــــ اِهًرا َوُمضـ ــَ ـــ ـــــ ــــ   َوظـــ

  

ًرا   ـــِ ـــــ ــــ ـــــ ا، ُخمَْتصــــ ــــــً ـــــ ــــ ـــــ اِهالَ ، َأْو ُمْبِهمـ ــــــَ ـــــ ــــ ـــــ   َأْو جـ
عَ  ــْ ـــ ُث َ?َب ، َوالرَّفــــ ـــْ ـــــ ُه َحيـ ــْ ــــــ هْ  –َعنـ ـــــِ   - َفِانـَْتبــــ

ا ـــــــَ ــــ ـــــ يِّ ُحِتمــــ ـــــِ ـــــ ــــ ـــــ ِر اْلُمضـ ـــــــِ ــــ ـــــ َل آخــــ ـــْ ــــ ـــــ ــــ   قـُبَـيـــ
ازِعِ  ــَ ــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ الَ ُمنـ ــِ ــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ُه بـ ــُ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ُب فـَْتحــــ ـــــــَِ ــــ ـــــ ــــ   جيـــ

ــَ  ــــ ٌد»ـكـــ ــْ ـــ رَِبْت»، «ُأْكرَِمْت ِهنــــ ــُ ـــ ٌد ضــــ ــْ ــــ   َو«ِهنـــ
  

 
ُ

??ْ
َّ???? : ?

  عُ امِ السَّ   هُ مُ لَ عْ يَـ    الَ ىتَّ حَ   اً ام?َْ إِ   وْ أَ   هِ بِ   مِ لْ عِ لْ لِ   اً ار صَ تِ خْ اِ   لَ اعِ فَ الْ   تَ فْ ذَ حَ   مثَُّ   ولٌ عُ فْ مَ وَ   لٌ اعِ فَ وَ   لٌ عْ فِ   يهِ فِ   مٌ الَ كَ   كَ يْ دَ لَ   انَ ا كَ ذَ إِ 
  نْ مِ   انَ كَ َو   هِ بِ   ولُ عُ فْ مَ الْ   ريُ خِ ?َْ   بُ جيَِ  ةِ الَ احلَْ  هِ ذِ ي هَ فِ فَ ، اعُ تَ مَ الْ   قَ رِ سُ ،  اعَ تَ مَ الْ  دٌ يْ زَ   قَ رَ : سَ وِ  حنَْ ِيف   ولُ قُ تَـ فَـ ، هُ لَ  كَ نْ مِ   الً هْ جَ   وْ أَ 
  كَ لِ ذَ   وزُ جيَُ   الَ   فِ ذْ احلَْ  دَ عْ بَـ  نْ كِ لَ وَ ، دٌ يْ زَ   قَ رَ سَ  اعَ تَ مَ : الْ لِ اعِ فَ الْ  فِ ذْ حَ  لَ بْ قَـ   ولَ قُ تَـ  نْ أَ   زٌ ائِ جَ فَ ،  لِ عْ فِ ى الْ لَ عَ   هُ ميُ دِ قْ تَـ   وزُ جيَُ   لُ بْ قَـ 
الْ لَ عَ   مَ دَّ قَ تَـ يَـ   نْ أَ   وزُ جيَُ   الَ   لُ اعِ فَ الْ وَ   لِ اعِ فَ الْ   نِ عَ   اً بئِ ?َ   رٌ ائِ صَ   هُ نَّ ِألَ  مَ هُ وَ ،  لِ عْ فِ ى  ?َ ِيف   هِ يْ لَ إِ   ارَ شَ أَ   او    :  هِ لِ وْ قَ بِ   لِ اعِ فَ الْ   بِ  
  هُ مُ كْ حُ   لُ اعِ فَ الْ وَ ،  لِ اعِ فَ الْ   نِ عَ   بَ ?َ   هُ نَّ ِألَ   كَ لِ ذَ وَ ،  و?ً صُ نْ مَ   انَ ا كَ مَ   دَ عْ بَـ   هُ عُ فْـ رَ   بُ جيَِ   كَ لِ ذَ كَ َو ،  ) دَ جِ وُ   دْ قَ   هُ لَ بْـ قَـ   لٌ عْ فِ   هِ يْ لَ إِ (
  . )هْ بِ تَ نْـ اِ فَ   هُ نْ عَ  بَ ?َ  ثُ يْ حَ : (مُ اظِ النَّ  الَ قَ  كَ لِ ذَ لِ وَ ، لُ بْ قَـ   نْ مِ  كَ لِ ذَ  تَ فْ رَ ا عَ مَ كَ   و?ً جُ وُ   عُ فْ الرَّ 

:  هِ لِ وْ قَ بِ   مُ اظِ النَّ   هِ يْ لَ إِ   ارَ شَ ا أَ مَ   وَ هُ وَ ،  اً عارِ ضَ مُ   وْ أَ   اً ياضِ مَ   انَ كَ   اءٌ وَ سَ   هُ لُ وَّ أَ   مُّ ضَ يُ فَـ ،  فِ ذْ ا احلَْ ذَ ?َِ   اً ار عَ شْ إِ   ريَُّ غَ تَـ يَـ   ضاً يْ أَ   لُ عْ فِ الْ وَ 
  : یالَ عَ تَـ   هِ لِ وْ  قَـ ِيف   رَ كَ ا ذَ مَ   عُ مِ تَ جيَْ وَ ،  عِ اِر ضَ مُ الْ   لَ يْ بَـ ا قُـ مَ   حُ تَ فْ يُـ وَ ،  ياضِ مَ الْ   رِ آخِ   لَ يْ بَـ قُـ   ا مَ   رُ سَ كْ يُ وَ ،  )فََأوََّل اْلِفْعِل ُاْضُمَمنْ (

  بُ رَ ضْ ويُ ،  دٌ يْ زَ   بَ رِ : ضُ وُ حنَْ وَ ،  )١( َّ نن [...] ىك مك لك اك يق� ىق يف� [...] ُّ

  . ورٌ مْ عَ 
  . رٍ مَ ضْ  مُ َىل إِ وَ  رٍ اهِ  ظَ َىل إِ   ضاً يْ أَ   وَ هُ   مُ سِ قَ نْـ يَـ وَ 
:  ُنتَّ مْ رِ كْ أُ وَ   مْ تُ مْ رِ كْ أُ ا وَ مَ تُ مْ رِ كْ أُ وَ   تِ مْ رِ كْ أُ وَ   تَ مْ رِ كْ أُ وَ ،  مِ لِّ كَ تَ مُ لْ ا لِ نَ مْ رِ كْ أُ وَ   تُ مْ رِ كْ : أُ وُ حنَْ   رُ مَ ضْ مُ الْ وَ ،  قَ بَ ا سَ مَ   وُ حنَْ   رُ اهِ الظَّ فَ 

  . بِ ائِ غَ لْ : لِ نَ مْ رِ كْ أُ وا وَ مُ رِ كْ أُ ا وَ مَ رِ كْ أُ وَ  تْ مَ رِ كْ أُ وَ  مَ رِ كْ أُ وَ ،  بِ اطَ خَ مُ لْ لِ 
    

 
  ٢٧: ةُ دَ ائِ مَ الْ  )١(



  

٤٨  

 
ُ ّ

?
َّ???? : ?

?َد 
َ
ُمْبت

ْ
َبرِ  أِ َباُب ا?

َ
خ

ْ
  َوال

٥٥  
٥٦  

دَ  ـــــــَ ـــــ تـ لَ  أاْلُمبـْ ـــــــِ ـــــ ْن َعَوامـ ــــــِ ــــ ٌم مـــ ــْ ــ ـــــ ِلمْ  ِاســــ ــَ ــ ـــــ   ســــ
اِهًرا ?َِْيت  ـــــــَ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ َمَرا، َوظـ ــْ ــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ   َو?َِْيت ُمضــــ

  

ةٍ    ــَّ ــ ــــ ـــــ ْد ، َلْفِظيـ ــــــَ ـــــ ٍع قــــ ــْ ـــ ـــــ َو ِبَرفــــ ــــــْ ـــــ مْ َوهــــ ــــــِ ـــــ   ُوســــ
ــــــَ  ـــــ تَـْقَبحُ «الْ ـكـ ــــــــْ َرتَى»، َقْوُل ُيســــ ـــــْ ــــ َو ُمفـــ ــــــْ ـــــ   َوهـ

  

 
ُ
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،  مٌ ائِ قَ   دٌ يْ : زَ وُ حنَْ ،  اءِ دَ تِ بْ ْالِ ?ِ   عُ فْ الرَّ   هُ مُ كْ حُ وَ ،  ةِ يَّ ظِ فْ اللَّ   لِ امِ وَ عَ الْ   نَ مِ   -  دَ رَّ : جتََ يْ أَ   -  مَ لِ ي سَ ذِ الَّ   مُ سْ اْالِ   وَ : هُ أُ دَ تَ بْـ مُ الْ 
  : انِ مَ سْ قِ   وَ هُ وَ ، اءُ دَ تِ بْ اْالِ  وَ هُ   يٌّ وِ نَ عْ مَ  لْ بَ  يٌّ ظِ فْ لَ   لٌ امِ عَ  هُ عْ فَـ رْ يَـ  ملَْ  أٌ دَ تَ بْـ : مُ دٌ يْ زَ فَـ 

  . رٌ اهِ ظَ   مٌ سْ اِ   وَ هُ وَ  اءِ دَ تِ بْ ْالِ ?ِ  وعٌ فُ رْ مَ  أٌ دَ تَ بْـ : مُ لُ وْ قَ الْ فَ ،  حُ بَ قْ تَـ سْ يُ  لُ وْ قَ الْ   :َحنُْو ِمثَاِل النَّاِظمِ وَ ، قِ ابِ السَّ   الِ ثَ مِ الْ  وُ : حنَْ رٌ اهِ ظَ 
  : اً ري مِ ضَ  رَ شَ ا عَ نَ ثْـ اِ   وَ هُ : وَ رٌ مَ ضْ مُ وَ 
وَ مهَُ وُ   يَ هِ وَ   وَ هُ وَ   ُنتَّ نْ أَ وَ   مْ تُ نْـ أَ ا وَ مَ تُ نْـ أَ وَ   تِ نْ أَ وَ   تَ نْ أَ وَ   نُ حنَْ وَ   ?َ أَ  أَ وُ حنَْ ،  نَّ هُ وَ   مْ هُ ا  صَ ?َ :    : هِ لِ وْ قَ بِ   مُ اظِ النَّ   هُ لَ   لَ ثَّ مَ وَ ،  مٌ ائِ  

:  وَ هُ   : اِين الثَّ   الِ ثَ مِ  الْ ِيف وَ ، أٌ دَ تَ بْـ مُ   عٍ فْ رَ   لِّ  حمََ ِيف   ونِ كُ ى السُّ لَ عَ   ِينٌّ بْ مَ   لٌ صِ فَ نْـ مُ   ريٌ مِ ضَ   :?َ أَ  :لِ وَّ اْألَ   الِ ثَ مِ ي الْ فِ فَ ،  ) ىرتََ فْ مُ   وَ هُ (
  . و?ً ذُ كْ مَ  :يْ أَ ، یرتََ فْ مُ   هِ نِ وْ كَ   الَ حَ  حٌ بَ قْ تَـ سْ مُ  لَ وْ قَ الْ  نَّ أَ  : يْ أَ ،  أٌ دَ تَ بْـ مُ   عٍ فْ رَ  لِّ  حمََ ِيف   حِ تْ فَ ى الْ لَ عَ  ِينٌّ بْ مَ  لٌ صِ فَ نْـ مُ  ريٌ مِ ضَ 
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ِنَدا ــْ ــــ ــــ ْد ُأســـ ــَ ــ ـــــ ِذي قــــ ــَّ ــــ ــــ ْزُء الـــ ــُْ ــ ـــــ َربُ اجلــــ ــَْ ــ ـــــ   َواخلــــ
َرًدا ?َِْيت  ــْ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ َردِ ، َوُمفـ ــْ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ْريَ ُمفـ ــَ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ   َوغـــ

ُرورُ  ـــــَْ ـــــ ــــ ـــــ ٌة: جمـ ـــــَ ـــــ ــــ ـــــ ْل: َأْربـَعـ ــــُ ــــ ـــــ ــــ اِين قـــ ــَّ ــــ ــــ ـــــ   َوالثــــ
ا» ـــــــَ َد َأْهِلنـــ ــْ ــ ـــــ ْريُ ِعنـ ــــــَْ ُو: «اخلــــ ــــــَْ ْرُف حنــــ ـــــــَّ   َوالظـــ

ــْ  ـــــ ى»«زَيــــ ـــَ ـــــ دَ ، ٌد أَتــــ ــــــَ ـــــ تـ َربْ  أُ َواْلُمبـْ ـــَْ ـــــ َع اخلــــ ـــــَ ــــ   مـــ
  

هِ    ــْ ـــ ــــ ـــــ ــــ َدا، ِإلَيـــ ــــــــَ ــــ ـــــ َزْم أَبــــ ــــــــْ ــــ ـــــ ُه ِالــــ ــَ ـــ ــــ ـــــ ــــ   َوِاْرتَِفاعـــ
ِدي» ـــــــَ ــــ ـــــ ِعْيٌد ُمْهتـ ــــَ ــــ ـــــ ُو: «ســــ ـــــَْ ـــــ ــــ َأوٌَّل حنـــ ــَ ــــ ــــ ـــــ   فـ
وُر» ـــــــَُ ـــــ ــــ ْن جيـــ ـــــــَ ـــــ ــــ ُة ِلمـــ ـــــــَ ـــــ ــــ ُو: «اْلُعُقوبـــ ـــــــَْ ـــــ ــــ   حنـــ
ا: ــَ ــــ ــــ ـــــ ِه َكَقْولِنــــ ــِ ــ ـــــ ــــ ـــــ ْع فَاِعلـ ـــَ ــــ ـــــ ــــ ُل مـــ ــْ ــ ـــــ ــــ ـــــ   َواْلِفعـ

ـــــــْ  ـــــ ْوهلِِْم: «زَيــــ ـــــــَ ـــــ وُه ُذوَكقــــ ــُ ــ ـــــ ــــ رٍ  ٌد أَبـــ ــــــَ ــــ ـــــ   »نَظـ
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  : انِ عَ وْ نَـ  وَ هُ وَ  أِ دَ تَ بْـ مُ لْ ?ِ  وعٌ فُ رْ مَ  وَ هُ وَ ، اً ومزُ لُ   عُ فْ الرَّ   هُ مُ كْ حُ وَ ، ةً دَ ائِ فَ   أِ دَ تَ بْـ مُ الْ  عَ مَ  مُّ تِ ي يُ ذِ الَّ  دُ نَ سْ مُ الْ  ءُ زْ اجلُْ  وَ هُ  :ربَُ اخلَْ 
  ونَ دُ يْ الزَّ وَ   انِ مَ ائِ قَ   انِ دَ يْ الزَّ وَ   مٌ ائِ قَ   دٌ يْ : زَ ولُ قُ تَـ فَـ   عُ مْ اجلَْ وَ   ینَّ ثَـ مُ الْ   يهِ فِ   لُ خُ دْ يَ فَـ ،  ةٍ لَ مجُْ   هَ بْ شِ   الَ وَ   ةً لَ مجُْ   سَ يْ لَ   امَ   وَ هُ وَ :  دٌ رَ فْ مُ   -   ١

  دٌ رَ فْ مُ   ربٌَ خَ   :يدِ تَ هْ مُ فَ ،  ) يدِ تَ هْ مُ   دٌ ي عِ سَ ( :  هِ لِ وْ قَ بِ   مُ اظِ النَّ   هُ لَ   لَ ثَّ مَ وَ ،  دٌ رَ فْ مُ   َربٌ : خَ ونَ مُ ائِ قَ وَ   انِ مَ ائِ قَ وَ   مٌ ائِ قَ   نْ مِ   لٌّ كُ فَ ،  ونَ مُ ائِ قَ 
  . لُ قَ ا الثِّ هَ ورِ هُ ظُ  نْ مِ  عَ نَ مَ  اءِ يَ ى الْ لَ عَ  ةُ رَ دَّ قَ مُ الْ  ةُ مَّ الضَّ   هِ عِ فْ رَ   ةُ مَ الَ عَ وَ   أِ دَ تَ بْـ مُ لْ ?ِ  وعٌ فُ رْ مَ 



  

٤٩  

  : امٍ سَ قْ أَ  ةُ عَ بَـ رْ أَ   وَ هُ : وَ دٍ رَ فْ مُ  ْريُ غَ  -  ۲
،  ارِ  الدَّ ِيف   دٌ يْ : زَ وُ حنَْ ،  ربٌَ خَ   عٍ فْ رَ   لِّ  حمََ ِيف   ورٍ رُ جمَْ وَ   ارٍّ جَ   نْ عَ   ةٌ ارَ بَ عِ   َربُ اخلَْ   ونُ كُ يَ   دْ قَ فَـ ،  ورُ رُ جْ مَ الْ وَ   ارُ : اجلَْ لُ وَّ اْألَ   مُ سْ قِ الْ 

،  أٌ دَ تَ بْـ مُ   :ةُ وبَ قُ عُ الْ فَ ،  ) ورُّ جيَُ   نْ مَ لِ  ةُ وبَ قُ عُ الْ (: هِ لِ وْ قَ بِ   مُ اظِ النَّ   هُ لَ  لَ ثَّ مَ وَ ، َربٌ خَ   عٍ فْ رَ  لِّ  حمََ ِيف   ورٌ رُ جمَْ وَ   ارٌّ جَ   :ارِ الدَّ   ِيف وَ ، أٌ دَ تَ بْـ : مُ دٌ يْ زَ فَـ 
  . ربٌَ خَ  عٍ فْ رَ  لِّ  حمََ ِيف   ورٌ رُ جمَْ وَ   ارٌّ : جَ ورُّ جيَُ   نْ مَ لِ وَ 

الظَّ اِين الثَّ   مُ سْ قِ الْ  حمََ ِيف   فٍ رْ ظَ   نْ عَ   ةٌ ارَ بَ عِ   ربَُ اخلَْ   ونُ كُ يَ   دْ قَ فَـ ،  فُ رْ :    :  هِ لِ وْ قَ بِ   مُ اظِ النَّ   هُ لَ   لَ ثَّ مَ ،  َربٌ خَ   عٍ فْ رَ   لِّ  
  . هِ يْ لَ إِ   افٌ ضَ ا: مُ نَ لِ هْ أَ وَ ، افٌ ضَ مُ  وَ هُ وَ   َربٌ خَ   عٍ فْ رَ  لِّ  حمََ ِيف  وبٌ صٌ نْ مَ  فٌ رْ : ظَ دَ نْ عِ وَ ،  أٌ دَ تَ بْـ مُ  :ْريُ اخلَْ فَ ،  ) ا نَ لِ هْ أَ   دَ نْ عِ  ْريُ اخلَْ (

  أٌ دَ تَ بْـ : مُ دٌ يْ زَ فَـ ،  )ى تَ أَ   دٌ يْ زَ (:  َمثََّل لَُه النَّاِظُم ِبَقْولِهِ وَ ،  ةِ يَّ لِ عْ فِ الْ   ةِ لَ مْ جلُْ ?ِ   :ى مَّ سَ ا يُ مَ   وَ هُ وَ   هِ لِ اعِ فَ   عَ مَ   لُ عْ فِ : الْ ثُ الِ الثَّ   مُ سْ قِ الْ 
  لِّ حمََ   ِيف   لِ اعِ فَ الْ   لِ عْ فِ الْ   نَ مِ   ةُ يَّ لِ عْ فِ الْ   ةُ لَ مْ اجلُْ وَ ،  وَ : هُ هُ يرُ دِ قْ تَـ   ِرتٌ تَ سْ مُ   ريٌ مِ ضَ   لُ اعِ فَ الْ وَ   حِ تْ فَ الْ   ىلَ عَ   ِينٌّ بْ مَ   اضٍ مَ   لٌ عْ : فِ ی تَ أَ وَ ،  وعٌ فُ رْ مَ 
  . َربٌ خَ  عٍ فْ رَ 

،  ) رٍ ظَ و نَ ذُ   وهُ بُ أَ   دٌ يْ زَ (:  هِ لِ وْ قَ بِ   مُ اظِ ا النَّ هلََ   لَ ثَّ مَ وَ ،  ةِ يَّ مسِْ اْالِ   ةِ لَ مْ جلُْ ى: ?ِ مَّ سَ ا يُ مَ   وَ هُ وَ   َربِ اخلَْ   عَ مَ   أُ دَ تَ بْـ مُ : الْ عُ ابِ الرَّ   مُ سْ قِ الْ 
مُ دٌ يْ زَ فَـ    :اءُ اهلَْ وَ ،  افٌ ضَ مُ   وَ هُ وَ   ةِ سَ مْ اخلَْ   اءِ مسَْ اْألَ   نَ مِ   هُ نَّ ِألَ   اوُ وَ الْ   هِ عِ فْ رَ   ةُ مَ الَ عَ وَ   وعٌ فُ رْ مَ   نٍ ?َ   أٌ دَ تَ بْـ مُ   :و بُ أَ وَ ،  وعٌ فُ رْ مَ   لٌ وَّ أَ   أٌ دَ تَ بْـ : 
  افٌ ضَ : مُ رٍ ظَ نَ وَ ،  افٌ ضَ مُ   وَ هُ وَ ،  ةِ سَ مْ اخلَْ   اءِ مسَْ اْألَ   نَ مِ   هُ نَّ ِألَ   اوُ وَ الْ   هِ عِ فْ رَ   ةُ مَ الَ عَ وَ   وعٌ فُ رْ  مَ اِين الثَّ   أِ دَ تَ بْـ مُ لْ لِ   َربٌ خَ   :و ذُ وَ ،  هِ يْ لَ إِ   افٌ ضَ مُ 
  . لِ وَّ اْألَ  أِ دَ تَ بْـ مُ لْ لِ   َربٌ خَ  عٍ فْ رَ   لِّ  حمََ ِيف   هِ ربَِ خَ  وَ اِين الثَّ   أِ دَ تَ بْـ مُ الْ   نَ مِ  ةُ نَ وِّ كَ تَ مُ الْ  ةُ يَّ مسِْ اْالِ  ةُ لَ مْ اجلُْ وَ ، هِ يْ لَ إِ 
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مَ  ـــــْ ــــ ـــــ سـ َك اْالِ ــــــــُ ــــ َربْ ، َورَفْـعـــ ــــــَْ ـــــ ُبَك اخلــــ ــــــــْ ــــ   َوَنصـــ
اَن)   ـــــــَ لَّ (كـــ ــَ ـــــ َحى ،  َ?تَ ،  َو(ظـــ ــْ ــــ َبَحا ،  َأضــــ ــْ ــ ـــــ   َأصـ

ا ــــــَ ا اِ ، زَالَ  (مـــ ـــــَ امــــ ــــــــَ َئ مـ ــــــِ ا فَتـــ ــــــَ ) َو(مـــ كَّ ـــــَ   نـْفــــ
ــَ  ـــــ ــــ ـــــ ا كـ ــََ ــ ــــ ـــــ ا هلــــ ــَِ ـــــ ــــ ـــــ ُه مبـ ــَ ـــــ ــــ ـــــ اـلـ ــــــَ ـــــ ــــ   «َكاَن َقائِمـــ

  

َربْ:   ــــــــَ ــــ ـــــ ٌم ُمْعتـ ــْ ـــ ــــ ـــــ اِل ُحكــــ ــــــــَ ــــ ـــــ ِذِه اْألَفْـعـ ــَِ ــــ ـــــ ــــ   ?ـــ
ارَ  ى) َو(صــــــَ ا)، َأْمســــــَ ا بَرِحــــــَ ْع (مــــــَ ْيَس) مــــــَ ـــــَ   لـ

رََّف اُ ، َداَم) ــَ ــ ــــ ـــــ ا َتصـ ــَ ــ ــــ ـــــ ا ِمنْـهـ ــَ ـــــ ــــ اَومـــ ــَ ـــــ ــــ   ْحُكمـــ
ـــــْ  ر?ا»، ٌد»زَيـ ـــَ ْن بــــ ائَِما»، َو«كــــــُ ـــَ ِبْح صـــ   َو«َأصــــــْ
  

 
ُ

??ْ
َّ???? : ?

 ريُِّ غَ تُـ فَـ   ربَِ اخلَْ وَ   أِ دَ تَ بْـ مُ ى الْ لَ عَ   لُ خُ دْ  تَ ِيت الَّ   خِ اسِ وَ النـَّ   ىلَ عَ   مِ الَ كَ  الْ ِيف   عَ َر شَ ،  َربِ اخلَْ وَ   أِ دَ تَ بْـ مُ ى الْ لَ عَ   مِ الَ كَ الْ   نَ ى مِ هَ تَـ نْـ ا اِ مَ دَ عْ بَـ 
  . امَ هُ مَ كْ حُ 

  مٍ كْ ِحبُ   قٍ ابِ سَ   مٍ كْ حلُِ   عٌ فْ : رَ حاً الَ طِ صْ اِ وَ ،  هُ تْ عَ فَـ رَ   :يْ أَ ،  لَّ الظِّ   سُ مْ الشَّ   تِ خَ سَ : نَ ولُ قُ تَـ ،  ةُ الَ زَ اْإلِ وَ   عُ فْ الرَّ   :ةِ غَ  اللُّ ِيف   خُ سْ النَّ وَ 
  اِين الثَّ   بُ صِ نْ يَـ وَ   هُ مسَْ ى: اِ مَّ سَ يُ وَ   لَ وَّ اْألَ   عُ فَ ريَْ فَ   َربِ اخلَْ وَ   أِ دَ تَ بْـ مُ ى الْ لَ عَ   لُ خُ دْ : يَ لُ وَّ اْألَ   عُ وْ النـَّ فَ   :اعٍ وَ نْـ أَ   ةُ ثَ الَ ثَ   خُ اسِ وَ النـَّ وَ ،  قٍ حِ َال 



  

٥٠  

:  يْ أَ ،  ا ا?َِ وَ خَ أَ وَ   انَ كَ   لِ مِ عَ   سَ کْ عَ   لُ مَ عْ يَـ فَـ   َربِ اخلَْ وَ   أِ دَ تَ بْـ مُ الْ   ىلَ عَ  لُ خُ دْ : يَ اِين الثَّ   عُ وْ النـَّ وَ ، ا ا?َُ وَ خَ أَ وَ  انَ كَ   وَ هُ وَ ، هُ ربََ : خَ ی مَّ سَ يُ وَ 
  ربَِ اخلَْ وَ   أِ دَ تَ بْـ مُ ى الْ لَ عَ   لُ خُ دْ يَ   :ثُ الِ الثَّ   عُ وْ النـَّ وَ ،  اا?َُ وَ خَ أَ وَ   نَّ إِ   وَ هُ وَ ،  هُ ربََ : خَ یمَّ سَ يُ وَ   َربَ اخلَْ   عُ فَ رْ يَـ وَ   هُ مسَْ : اِ ى مَّ سَ يُ وَ   أَ دَ تَ بْـ مُ الْ   بُ صِ نْ يَـ 
  اهَ لُّ كُ   يَ هِ وَ ، اا?َُ وَ خَ أَ وَ   انَ : كَ وَ هُ : وَ لِ وَّ اْألَ   عِ وْ النـَّ ى  لَ عَ   نَ اْآل   مُ الَ كَ الْ وَ ،  ا ا?َُ وَ خَ أَ وَ  نَّ ظَ  وَ هُ وَ   هُ لَ  نِ والَ عُ فْ ا مَ مَ ?َُّ ى أَ لَ ا عَ مَ هُ بُـ صِ نْ يَـ فَـ 
  . ةٌ صَ قِ ?َ  الٌ عَ فْـ أَ 

  . اً م ائِ قَ   دٌ يْ زَ  انَ : كَ وُ حنَْ ،  ياضِ مَ الْ  نِ مَ  الزَّ ِيف  َربِ خلَْ ?ِ  أِ دَ تَ بْـ مُ الْ  افِ صَ تِّ ى اِ لَ عَ  لُّ دُ تَ  يَ هِ : وَ انَ : کَ لُ وَّ اْألَ فَ 
  . ماً ائِ صَ  دٌ يْ زَ  لَّ ظَ  :وُ حنَْ ،  ارِ هَ  النـَّ ِيف  َربِ خلَْ ?ِ  أِ دَ تَ بْـ مُ الْ  افِ صَ تِّ ى اِ لَ عَ  لُّ دُ تَ   يَ هِ وَ : لَّ ظَ   :اِين الثَّ 
  . الً ي لِ عَ   دٌ يْ زَ   تَ : ?َ وُ حنَْ ،  الً يْ لَ   َربِ خلَْ ?ِ  أِ دَ تَ بْـ مُ الْ  افِ صَ تِّ ى اِ لَ عَ  لُّ دُ تَ   يَ هِ وَ : تَ : ?َ ثُ الِ الثَّ 
  . اً مائِ قَ   دٌ يْ زَ  يَ حِ ضْ أَ   :وُ حنَْ ،  یحً ضُ   َربِ خلَْ ?ِ  أِ دَ تَ بْـ مُ الْ  افِ صَ تِّ ى اِ لَ عَ  لُّ دُ تَ   يَ هِ وَ ى: حَ ضْ أَ   :عُ ابِ الرَّ 
  . يطاً شِ نَ   دٌ يْ زَ  حَ بَ صْ أَ   :وُ حنَْ ، احاً بَ صَ  ربَِ خلَْ ?ِ  أِ دَ تَ بْـ مُ الْ  افِ صَ تِّ ى اِ لَ عَ   لُّ دُ تَ   يَ هِ وَ :  حَ بَ صْ : أَ سُ امِ اخلَْ 
  . اً ر اكِ ذَ   دٌ يْ زَ   ىسَ مْ أَ   :وُ حنَْ ،  اءً سَ مَ  َربِ خلَْ ?ِ  أِ دَ تَ بْـ مُ الْ  افِ صَ تِّ اِ ى لَ عَ   لُّ دُ تَ   يَ هِ وَ ،  ىسَ مْ : أَ سُ ادِ السَّ 
  . اً يصخِ رَ  رُ عْ السِّ  ارَ : صَ وُ حنَْ ،  الِ قَ تِ نْ اْالِ وَ  لِ وُ حَ التَّ   ىلَ عَ  لُّ دُ تَ   يَ هِ وَ ، ارَ صَ   :عُ ابِ السَّ 

  . ا هَ مَ دَّ قَ   كَ لِ ذَ لِ   طٍ رْ شَ  ونَ دُ   لَ مَ عَ ا الْ ذَ هَ   لُ مَ عْ تَـ وَ ،  الً امِ كَ   فاً رُّ صَ تَ   ةٌ فَ رِّ صَ تَ مُ   ةُ عَ بْـ السَّ  الُ عَ فْـ اْألَ  هِ ذِ هَ وَ 
ا  هَ لَ عَ جَ وَ ،  اً ار حَ   مُ وْ يَـ الْ   سَ يْ : لَ وُ حنَْ ،  قِ الَ طْ اْإلِ   دَ نْ عِ   الِ  احلَْ ِيف   ربَِ خلَْ ?ِ   أِ دَ تَ بْـ مُ الْ   افِ صَ تِّ اِ   نـَْفيِ   ىلَ عَ   لُّ دُ تَ   يَ هِ وَ ،  سَ يْ لَ   :نُ امِ الثَّ 

  . طٍ رْ شَ   ونَ دُ  لَ مَ عَ ا الْ ذَ هَ   لُ مَ عْ تَـ  تْ انَ كَ   نْ إِ وَ   ةٍ فَ رِّ صَ تَ مُ  ْريُ غَ ا  ?ََّ ِألَ ،  ةً نَ مِ ?َ  مُ اظِ النَّ 
  اً فرُّ صَ تَ   ةٌ فَ رِّ صَ تَ مُ   ةُ عَ بَـ رْ اْألَ   الُ عَ فْـ اْألَ   هِ ذِ هَ وَ ،  ئَ تِ فَ وَ   كَّ فَ نْـ اِ وَ   الَ زَ وَ   حَ ِر بَ   : رَ شَ  عَ اِين الثَّ وَ   رَ شَ ي عَ ادِ احلَْ وَ   رُ اشِ عَ الْ وَ   عُ اسِ التَّ 

،  اً عامِ سَ   ورٌ مْ عَ   الَ ا زَ مَ وَ ،  ?ً ارِ قَ   دٌ يْ زَ   حَ ِر ا بَ : مَ وُ حنَْ ،  ا هَ رَ خَّ ا أَ ذَ هلَِ   هِ هِ بْ شِ   وْ أَ   يٍ فْ نَـ بِ   قَ بَ سْ تُ   نْ أَ   طٍ رْ شَ بِ   لَ مَ عَ ا الْ ذَ هَ   لُ مَ عْ تَـ وَ   اً صقِ ?َ 
  . الُ احلَْ  يهِ ضِ تَ قْ ا يَـ مَ   بَ سْ حَ  أِ دَ تَ بْـ مُ لْ لِ   َربِ اخلَْ  ةِ مَ زَ الَ ى مُ لَ عَ   لُّ دُ تَ  ذٍ ئِ ينَ حِ  يَ هِ وَ 

بِ ذَ هَ   لُ مَ عْ تَـ وَ   ةٍ فَ رِّ صَ تَ مُ   ْريُ غَ   يَ هِ وَ   امَ دَ   :رَ شَ عَ   ثُ الِ الثَّ  تُـ ِيت : الَّ يْ أَ ،  ةِ يَّ فِ رْ الظَّ   ةِ يَّ رِ دَ صْ مَ الْ   )امَ ـ(بِ   قَ بَ سْ تُ   نْ أَ   طٍ رْ شَ ا    لُ وَّ ؤَ  
  . اً مئِ ?َ  دٍ يْ زَ  امِ وَ دَ   ةَ دَّ مُ  :يْ أَ ،  اً مئِ ?َ  دٌ يْ زَ  امَ ا دَ مَ  يكَ آتِ   الَ   :كَ لُ وْ قَـ   وُ حنَْ ،  انِ مَ الزَّ   فِ رْ ظَ  نْ عَ  وبُ نُ يَـ  رٍ دَ صْ مبَِ 

 هُ لَ   مْ كُ حْ اُ   ،لُ بْ قَـ   نْ مِ   رَ كِ ا ذُ مَ  وَ هُ وَ   الِ عَ فْـ اْألَ   هِ ذِ هَ   نْ مِ   فَ رَّ صَ ي تَ ذِ : الَّ يْ ) أَ ا ا هلََ مبَِ   هُ لَ   مْ كُ حْ اُ   فَ رَّ صَ ا تَ هَ نْـ ا مِ مَ وَ : ( هُ لُ وْ قَـ وَ 
 أِ دَ تَ بْـ مُ الْ   ىلَ عَ   لُ خُ دْ يَ   الِ عَ فْـ اْألَ   هِ ذِ هَ   نْ ا مِ ذَ كَ هَ وَ   لِ اعِ فَ الْ   مُ سْ اِ وَ   رُ مْ اْألَ وَ   عُ اِر ضَ مُ الْ فَ ،  ةً يَّ اضِ مَ   ا?َِ وْ كَ   الَ حَ   الِ عَ فْـ اْألَ   هِ ذِ هلَِ   تَ مْ كَ ا حَ مبَِ 
  :اَىل عَ تَـ   هُ لُ وْ قَـ   عِ اِر ضَ مُ الْ   الُ ثَ مِ وَ ،  ) ماً ائِ صَ   حَ بَ صْ أَ وَ ،  ا ر? بِ   نْ كُ : ( هِ لِ وْ قَ بِ   رِ مْ ْألَ لِ   مُ اظِ النَّ   لَ ثَّ مَ وَ ،  َربَ اخلَْ   بُ صِ نْ يَـ وَ   أَ دَ تَ بْـ مُ الْ   عُ فَ ريَْ فَ   َربِ اخلَْ وَ 

  : رُ اعِ الشَّ  لُ وْ قَـ وَ ، ) ١( َّ خي [...]  جنحن مم خم حم جم هل مل خل [...]  ُّ
ــَِّ  ــــــــــــــــــــ اِح مشـ ــــــــــــــــــــــَ رَ صـ ــــــــــــــــــــــِ َزْل َذاكـ ــَ ــْ  ْر َوالَ تــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ   ـالـ

  

نيْ ـ   ــِ َالٌل ُمبــــــــــــــــــــــــــ ــَ َيانُُه ضــــــــــــــــــــــــــ ــْ ـــــــــــــــــــــــــ ْوِت فَِنسـ ــَ   مــــــــــــــــــــــــــ

  
 

 ١٠١: امُ عَ نْ اْألَ  )١(



  

٥١  

،  تَ نْ أَ   :هُ يرُ دِ قْ تَـ   ِرتٌ تَ سْ مُ   ريٌ مِ ضَ   هُ مسُْ اِ وَ   ونُ كُ السُّ   هِ مِ زْ جَ   ةُ مَ الَ عَ وَ   ةِ يَّ اهِ النَّ   الَ بِ   ومٌ زُ جمَْ   صٌ قِ ?َ   عٌ اِر ضَ مُ   لٌ عْ : فِ لْ زَ تَـ وَ ،  ةٌ يَّ هِ : ?َ الَ فَ 
  . هِ يْ لَ إِ   افٌ ضَ : مُ تِ وْ مَ الْ وَ ، افٌ ضَ مُ  وَ هُ وَ   ةُ رَ اهِ الظَّ  ةُ حَ تْ فَ الْ   هِ بِ صْ نَ  ةُ مَ الَ عَ وَ  وبٌ صُ نْ مَ  هُ ربَُ خَ  :رَ اكِ ذَ وَ 

  

 
ُ ّ

?
َّ???? : ?

َواِتَها 
َ

خ
َ
 َوأ

َّ
ن   َباَب إ?

٦٦  
٦٧  
٦٨  
٦٩  

ـ(ِإنَّ  ــِ ـــــ ــــ ـــــ ُه لـ ــُ ــ ــــ ـــــ اَن َعْكســــ ــَ ــ ــــ ـــــ ُل كــــ ــَ ـــــ ــــ ـــــ   َأنْ ، َعمـ
ولُ  ــُ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــَ  :تـَقـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ اِملُ»«ِإنَّ َماِلكـ ــَ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ   ا َلعـــ

ــِ  ــــ ـــــ ْد بــــ ــِّ ـــ ــــ ـــــ ــِ ، َأنَّ)، (ِإنَّ ـَأكـ ــــ ـــــ بِّْه بــــ ــَ ــــ ـــــ   (َكَأْن)ـشــــ
لْ  ــــــــَ ــــ َدُهْم َحصـــ ــــــــْ ــــ َت) ِعنـــ ــــــــْ ــــ ينِّ (لَيـــ ــــــــَ ــــ   َولِلتَّمـــ

  

نَّ    ــِ ــــ ـــــ َأْن)، َلكــــ ـــــَ ــــ ـــــ لَّ) َو(كـ ـــــَ ــــ ـــــ َت) َو(َلعـ ـــــْ ــــ ـــــ   لَيـ
هُ  ــُ ــــ ــــ ـــــ َت احلَْ  :َوِمثْـلـ ـــــــْ ـــــ اِدُم»«لَيــــ ــَ ـــــ ـــــ ــَب قــــ ــ ـــ ـــ ـــــ   بِيـ
نَّ) ــِ ـــ احِ  - (َلكـــ ـــــَ نْ  - َ? صــــ ـــَ ـــــ ِتْدرَاِك عـ ـــــْ ســــ   ِلْالِ

ْل) ــَ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ِع (َلعـــ ــُّ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ َوقـــ ي َوالتـَّ ــِّ ـــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ َجــــ   َولِلرتَّ
  

 
ُ

??ْ
َّ???? : ?

  انَ كَ   لِ مَ عَ   سَ کْ عَ   لُ مَ عْ تَـ وَ   َربِ اخلَْ وَ   أِ دَ تَ بْـ مُ الْ   ىلَ عَ   لُ خُ دْ تَ   هِ ذِ هَ وَ ،  ا ا?َُ وَ خَ أَ وَ   نَّ : إِ وَ هُ   خِ اسِ وَ النـَّ   اعِ وَ نْـ أَ   نْ : مِ اينالثَّ   عُ وْ النـَّ 
  مُ اظِ النَّ   اهَ لِ مَ عَ لِ   لَ ثَّ مَ وَ ،  ا هَ لُّ كُ   وفٌ رُ حُ   يَ هِ وَ ،  ا هَ ربََ : خَ ی مَّ سَ يُ وَ   َربَ اخلَْ   عُ فَ رْ تَـ ا وَ هَ مسَْ ى: اِ مَّ سَ يُ وَ   أَ دَ تَ بْـ مُ الْ   بُ صِ نْ ا تَـ ?ََّ : أَ يْ أَ ،  اا?َِ وَ خَ أَ وَ 
  ِيف   ةُ رَ اهِ الظَّ   ةُ حَ تْ فَ الْ   هِ بِ صْ نَ   ةُ مَ الَ عَ ا وَ ?َِ   وبٌ صُ نْ مَ   اهَ مسُْ اِ   :اً كالِ مَ وَ ،  يدٍ كِ ْو تَـ وَ   بٍ صْ نَ   فُ رْ حَ   :نَّ إِ فَ ،  )املٌِ عَ لَ   اً ك الِ مَ   نَّ إِ ( :  هِ لِ وْ قَ بِ 

  . هِ رِ  آخِ ِيف   ةُ رَ اهِ الظَّ   ةُ مَّ الضَّ   هِ عِ فْ رَ   ةُ مَ الَ عَ وَ   وعٌ فُ رْ مَ  نَّ إِ   َربُ : خَ املٌِ عَ وَ ،  يدِ كِ ْو التـَّ   مُ الَ   مُ : الالَّ املٌَ عَ لَ وَ ،  هِ رِ آخِ 
مَ هَ مسُْ اِ   :يبَ بِ احلَْ وَ ،  بٍ صْ نَ وَ   نٍّ متََ   فُ رْ : حَ تَ يْ لَ فَـ ،  مٌ ادِ قَ   يبَ بِ احلَْ   تَ يْ لَ   : كَ لِ ذَ كَ َو    ةُ حَ تْ فَ الْ   هِ بِ صْ نَ   ةُ مَ الَ عَ ا وَ ?َِ   وبٌ صُ نْ ا 

  . هِ رِ  آخِ ِيف  ةُ رَ اهِ الظَّ   ةُ مَّ الضَّ  هِ عِ فْ رَ  ةُ مَ الَ عَ وَ ،  ا ?َِ  وعٌ فُ رْ مَ   تَ يْ لَ   َربُ : خَ مٌ ادِ قَ وَ ، هِ رِ  آخِ ِيف  ةُ رَ اهِ الظَّ 
َ بَ  كَ لِ ذَ  دَ عْ بَـ  مثَُّ    افِ صَ تِّ اِ   يدُ كِ ْو تَـ  :يْ أَ ، يدُ كِ ْو ا: التـَّ امهَُ نَ عْ مَ  :نَّ أَ وَ   نَّ إِ فَ  ) ...نَّ أَ  نَّ ?ِِ   دَّ كَ أَ : ( هِ لِ وْ قَ بِ  وفِ رُ احلُْ   هِ ذِ  هَ اِين عَ مَ   نيَّ

يَـ مَ   عٌ فْ رَ   وَ هُ   :كُ ارَ دْ تِ سْ اْالِ وَ ،  اكِ رَ دْ تِ سْ ْالِ لِ   :نَّ كِ لَ وَ ،  َربِ خلَْ ?ِ   أِ دَ تَ بْـ مُ الْ  يَـ مَ   اتُ بَ ثْـ إِ   وْ أَ   هُ اتَ بَ ثْـ إِ   مُ هَّ وَ تَـ ا    :  وُ : حنَْ لُ وَّ اْألَ فَ ،  هُ عَ فْـ رَ   مُ هَّ وَ تَـ ا 
ا  هَ مسُْ اِ   : اءُ اهلَْ وَ ،  بٍ صْ نَ وَ   اكٍ رَ دْ تِ سْ اِ   فُ رْ : حَ نَّ کِ لَ فَـ ،  انٌ بَ جَ   هُ نَّ كِ لَ   :كَ لِ وْ قَ بِ   مَ هَّ وَ ا التـَّ ذَ هَ   عُ فَ رتُْ فَ ،  اعٌ جَ شُ   هُ نَّ أَ   مُ هَّ وَ تَـ يَـ فَـ ،  ميٌ رِ كَ   دٌ يْ زَ 

  اعٍ جَ شُ بِ   سَ يْ لَ   هُ نَّ أَ   مُ هَّ وَ تَـ يَـ فَـ   لٌ ي و خبَِ رٌ مْ : عَ كَ لِ وْ قَـ   وُ : حنَْ اِين الثَّ وَ ،  وعٌ فُ رْ مَ   نَّ كِ لَ   ْربُ خَ   :انٌ بَ جَ وَ ،  بٍ صْ نَ   لِّ حمََ   ِيف   لٌ صِ تَّ مُ   ريٌ مِ ضَ 
  . قِ ابِ السَّ  الِ ثَ مِ الْ  ابِ رَ عْ إِ كَ   هُ ابُ رَ عْ إِ وَ ، اعٌ جَ شُ  هُ نَّ كِ : لَ ولُ قُ تَـ فَـ ، هُ عَ فْـ رَ   مَ هَّ وَ ا تَـ مَ  تُ بِ ثْ تَـ فَـ 

: تَ يْ لَ ، فَـ دٌ ائِ عَ  ابَ بَ الشَّ  تَ يْ : لَ وُ ، حنَْ رٌ سْ عُ   يهِ ا فِ مَ  وْ أَ  ةً ادَ عَ  هُ وثُ دُ حُ  يلُ حِ تَ سْ ا يَ مَ  بٌ لَ طَ  وَ هُ  وَ ِين مَ ا: التَّ اهَ نَ عْ مَ : وَ تَ يْ لَ وَ 
ا  ?َِ   وعٌ فُ رْ مَ   اهَ ربَُ : خَ دٌ ائِ عَ ، وَ هِ رِ  آخِ ِيف   ةُ رَ اهِ الظَّ   ةُ حَ تْ فَ الْ   هِ بِ صْ نَ   ةُ مَ الَ عَ ا وَ ?َِ   وبٌ صُ نْ ا مَ هَ مسُْ اِ   :ابَ بَ الشَّ ، وَ بٍ صْ نَ وَ   نٍّ متََ   فُ رْ حَ 



  

٥٢  

  ونُ كُ تَ ، وَ زٌ ائِ فَ   اً ديْ زَ   لَّ عَ لَ   : وُ ، حنَْ وبِ بُ حْ مَ الْ   ارُ ظَ تِ نْ اِ   وَ هُ وَ   ي، جِ لرتََّ لِ   ونُ كُ تَ   :لَّ عَ لَ ، وَ هِ رِ  آخِ ِيف   ةُ رَ اهِ الظَّ   ةُ مَّ الضَّ   هِ عِ فْ رَ   ةُ مَ الَ عَ وَ 
  . كٌ الِ هَ   اً ر مْ ل عَ عَ : لَ وُ ، حنَْ وهِ رُ كْ مَ الْ  ارُ ظَ تِ نْ اِ  وَ هُ ، وَ عِ قُ وَ لتـَّ لِ 
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اِل الْ  ــَ ــــ ـــــ ْب ?َِفْـعــــ ـــِ ـــــ ــــ دَ ِاْنصـــ ـــــــَ ـــــ تــــ وِب ُمبـْ ـــــُ ــــ ـــــ   أً ُقلـ
ا ــَ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ُت زََعمــــ ـــــــْ ــــ ـــــ ــــ ْبُت َوَجَعلـــ ــِ ـــــ ــــ ـــــ ــــ   رََأى َحســـ

ولُ  ــــــُ ـــــــْ  :تـَقــــ ُت زَيـــ ــْ ــ ـــــ ْد ظَنَـنـ ــــــَ اِدَقا»«قــــ ــــــَ   ًدا صــــ
  

يَ    ـــــــْ ـــــ َربًا َوهــــ ــــَ ـــــ ــــ تُ ( :َوخـــ ــــــْ ــــ ـــــ َدا، ظَنَـنـ ـــــــَ ـــــ   )َوجــــ
َذاَك  ــَ ـــ ــــ تُ (كـــ ــــــــْ ْذتُ اِ (وَ  )ِخلــــ ــــــــََّ ا، ختــــ ــَ ــــ ـــــ   )َعِلمـ
هِ  ـــــِ ــــ ْولـــ ا»، ِيف قـَ ــــــَ ــــ ًرا َحاِذقـــ ــــْ ـــــ ُت َعمــــ ــــــْ ــــ   َو«ِخلـــ

  

 
ُ

??ْ
َّ???? : ?

مِ ثُ الِ الثَّ   عُ وْ النـَّ  ظَ خِ اسِ وَ النـَّ   نَ :  ?َِ مَّ سَ تُ وَ ،  ا ا?َُ وَ خَ أَ وَ   نَّ :  يَـ هَ بَـ الِ غَ   نَّ ِألَ   كَ لِ ذَ وَ ،  وبِ لُ قُ الْ   الِ عَ فْـ ى:    ،  بِ لْ قَ لْ ?ِ   قُ لَّ عَ تَـ ا 
  . ياً نِ والً ?َ عُ فْ مَ  َربُ اخلَْ وَ   لُ وَّ والً أَ عُ فْ مَ  أُ دَ تَ بْـ مُ الْ  ونُ كُ يَ فَـ ،  اهلََ  نِ والَ عُ فْ ا مَ مَ ?َُّ ى أَ لَ ا عَ مَ هُ بُـ صِ نْ تَـ فَـ   َربِ اخلَْ وَ  أِ دَ تَ بْـ مُ ى الْ لَ عَ   لُ خُ دْ تَ 

 حط [...]  ُّ  : تـََعاَىل   َحنُْو قـَْولِهِ ،  نيَ قِ يَ الْ   يدُ فِ تُ   دْ قَ وَ ،  ماً الِ داً عَ يْ زَ   تُ نْ نَـ : ظَ وُ حنَْ ،  انَ حَ جْ الرُّ   يدُ فِ تُ   يَ هِ : وَ نَّ : ظَ ا هلَُ وَّ أَ 
  ولٌ عُ فْ وراً: مَ بُ ثْـ مَ وَ ،  لُ وَّ أَ   ولٌ عُ فْ مَ   بٍ صْ نَ   لِّ  حمََ ِيف   ِينٌّ بْ مَ   لٌ صِ تَّ مُ   ريٌ مِ : ضَ افُ كَ الْ فَ ،  )١( َّ جغ مع جع مظ

  . نٍ ?َ 

، ) ٢( َّ خئ [...]  ٰىري ين ىن نن من زن رن [...]  ُّ  :تـََعاَىل   َحنُْو قـَْولِهِ ،  نيَ قِ يَ الْ   يدُ فِ تُ : وَ دَ جَ : وَ ا يهَ نِ ?َ 
  . وبٌ صُ نْ ٍن مَ ?َ  ولٌ عُ فْ اً: مَ ريْ خَ وَ ، لُ وَّ أَ  ولٌ عُ فْ مَ  بٍ صْ نَ   لِّ  حمََ ِيف  ِينٌّ بْ مَ  لٌ صِ تَّ مُ  ريٌ مِ : ضَ اءُ اهلَْ فَ 

  : رِ اعِ الشَّ   لُ وْ قَـ  وُ باً حنَْ الِ غَ   نيَ قِ يَ الْ   يدُ فِ تُ   يَ هِ ى: وَ أَ : رَ اهَ ثُـ لِ ?َ 
ْيءٍ  ــــــــــــــــــــــــــــــَ لِّ شـ ــــــــــــــــــــــــــــــُ َربَ كـ ــــــــــــــــــــــــــــــْ ُت هللاَ َأكـ ــــــــــــــــــــــــــــــْ   رَأَيـ

  

وداً    ُرُهْم ُجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ًة َوَأْكثــ ـــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ُحمَاَولـ
  

  . َعَلى التـَّْعِظيمِ   نٍ ?َ  ولٌ عُ فْ : مَ َربَ كْ أَ وَ ،  َعَلى التـَّْعِظيمِ لُ وَّ أَ   ولٌ عُ فْ مَ  ةِ لَ الَ اجلَْ   ظُ فْ : لَ ا?َ فَ 
  : رِ اعِ الشَّ  لِ وْ قَـ   وُ حنَْ   نيَ قِ يَ الْ   يدُ فِ تُ   دْ قَ وَ ، ماً ائِ داً قَ يْ زَ   تُ بْ سِ : حَ وُ حنَْ ،  نَّ الظَّ  يدُ فِ تُ   يَ هِ وَ ، بَ سِ : حَ اهَ عُ ابِ رَ 

ْبُت التـُّ  ـــــــــــــــــِ ْريَ َحسـ ْوَد خــــــــــــــــــَ ــَْ ى َواجلــــــــــــــــ ـــــــــــــــــَ ارَةٍ قـ َ ــِ ـــــــــــــــ   جتـ
  

لً  َرَ?حــــــــــــــــــــاً    ـــــــــــــــــــِ َبَح َ?قـ ـــــــــــــــــــْ ْرءُ َأصـ ا اْلمــــــــــــــــــــَ   ِإَذا مــــــــــــــــــــَ
  

 
  ٢٠: لُ مِّ زَ مُ الْ  )٢( ١٠٢: اءُ رَ سْ اْإلِ  )١(



  

٥٣  

  . نٍ ?َ  ولٌ عُ فْ : مَ ْريَ خَ وَ ،  لُ وَّ أَ   ولٌ عُ فْ ى: مَ قَ التـُّ فَ 

 مثهت مت خت� حت� جت� هب� مب� ُّ :تـََعاَىل  َحنُْو قـَْولِهِ ، نِّ لظَّ  لِ ِيت ?َْ : وَ لَ عَ : جَ ا هَ سُ امِ خَ 
 يي ىي� مي ُّ :تـََعاَىل   َحنُْو قـَْولِهِ   ريِ يِ صْ لتَّ  لِ ِيت ?َْ  دْ قَ وَ ، نٍ ?َ  ولٌ عُ فْ ?ً: مَ ?َ إِ وَ ، لُ وَّ أَ  ولٌ عُ فْ : مَ ةُ كَ ئِ الَ مَ الْ فَ ،  )١( َّ جس� [...] 

  . نٍ ?َ  ولٌ عُ فْ اماً: مَ يَ قِ وَ ، لُ وَّ أَ   ولٌ عُ فْ : مَ ةَ بَ عْ كَ الْ ، ) ٢( َّ يت� [...]  ٍّ� ٌّ� ٰى� ٰر� ٰذ

  : وُ حنَْ   نَّ الظَّ   يدُ فِ تُ  يَ هِ وَ ، مَ عَ : زَ اهَ سُ ادِ سَ 
ْيًخا،  ــَ ــــــــــــــــــــــ ِين شـ ــْ ْيخٍ َزَعَمتـــــــــــــــــــــــ ــَ ــــــــــــــــــــــ ُت ِبشـ ــْ   َوَلســـــــــــــــــــــــ

  
دُ ا الشـــــــــــــــــــــــَّ ِإمنـــــــــــــــــــــــََّ    ــــــــــــــــــــــَ ْن يـ ــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــاً  بُّ ْيُخ: مـ   َدبِيبـــــ

  

  . نٍ ?َ  ولٌ عُ فْ : مَ خاً يْ شَ وَ ،  لُ وَّ أَ   ولٌ عُ فْ : مَ اءُ يَ الْ فَ 
  . )قاً اذِ حَ  راً مْ عَ  تُ لْ خِ (:  وُ حنَْ ،  نَّ الظَّ  يدُ فِ تُ   يَ هِ وَ ، الَ : خَ اهَ عُ ابِ سَ 

،  ) ٣( َّ زي� ري ٰى� ين� ىن� [...]  ُّ  :تـََعاَىل   َحنُْو قـَْولِهِ ،  ريِ يِ صْ التَّ   الِ عَ فْـ أَ   نْ مِ   يَ هِ وَ ،  ذَ ختََّ : اِ ا هَ نُـ مِ ?َ 
  . نٍ ?َ  ولٌ عُ فْ : مَ يالً لِ خَ وَ ، لُ وَّ أَ   ولٌ عُ فْ : مَ يمَ اهِ رَ بْـ إِ فَ 

  . ماً ائِ قَ   داً يْ زَ  تُ مْ لِ : عَ وُ حنَْ ، نيِ قِ يَ لْ لِ   يَ هِ وَ ، مَ لِ : عَ ا هَ عُ سِ ?َ 
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ْعِت 
َّ

  َباُب الن
٧٣  
٧٤  

اِب: ــَ ــــ ـــــ اَل َذُوو اْألَْلبــــ ــَ ــــ ـــــ ْد قــــ ــَ ــــــ ــــ ُت قـــ ــْ ــــ ـــــ عــــ   النـَّ
ــــــفِ  ـــ ــــــ ـــــ َذاَك ِيف التـَّْعرِيـ ــَ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ريِ ، كـ ــــــــِ ــــ ـــــ   َوالتـَّْنكــــ

  

َرابِ    ــْ ــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ عـ وِت ِيف اْإلِ ـــــــُ ــــ ـــــ ــــ عـــ ُع لِْلَمنـْ ـــــَ ـــــ ــــ ـــــ بــــ   يـَتـْ
ـــَ  ـــــ ــــ ــــــْ ـكـــ ــــ ـــــ اِحُب «َجاَء زَيـ ـــــــَ ـــــ ِري»ٌد صــــ ــــــِ ــــ ـــــ   اْألَمـ

  

 
ُ

??ْ
َّ???? : ?

ُ بَ مُ الْ   قُّ تَ شْ مُ الْ  فُ صْ وَ الْ  وَ : هُ حاً الَ طِ صْ اِ وَ ،  فُ صْ وَ : الْ ةً غَ لُ   تُ عْ النـَّ    . هِ وعِ بُ تْـ مَ لِ   نيِّ
  . ولِ قُ عُ الْ  ابَ حَ صْ  أَ : ?َ يْ ) أَ ابِ بَ لْ ي اْألَ وِ  ذَ : (?َ هُ لُ وْ قَـ 

 
  ١٩: فُ رُ خْ الزُّ  )١(
 ٩٧: ةُ دَ ائِ مَ الْ  )٢(

 ١٢٥: اءُ سَ النِّ  )٣(



  

٥٤  

  وعاً فُ رْ مَ   وتُ عُ نْـ مَ الْ   انَ كَ   نْ إِ فَ ،  هِ ضِ فْ خَ وَ   هِ بِ صْ نَ وَ   هِ عِ فْ  رَ ِيف   هُ وتَ عُ نْـ مَ   تُ عْ النـَّ   عُ بَ تْـ يَـ :  يْ ) أَ ابِ رَ عْ  اْإلِ ِيف   وتِ عُ نْـ مَ لْ لِ   عُ بَ تْـ : (يَـ هُ لُ وْ قَـ 
  و?ً صُ نْ مَ  وتُ عُ نْـ مَ الْ  انَ كَ   نْ إِ وَ ،  وعٌ فُ رْ مَ  وعِ فُ رْ مَ الْ  تُ عْ نَـ وَ ، دٍ يْ زَ لِ   تٌ عْ : نَـ لُ اضِ فَ الْ فَ ، لُ اضِ فَ الْ  دٌ يْ زَ  اءَ جَ : وُ حنَْ ،  وعاً فُ رْ مَ   تُ عْ النـَّ  انَ كَ 
  وبِ صُ نْ مَ الْ   تُ عْ نَـ وَ   اطِ رَ لصِّ لِ   تٌ عْ : نَـ يمَ قِ تَ سْ مُ الْ ،  )١( َّ يي� ىي� مي� خي� ُّ:  وُ حنَْ ،  و?ً صُ نْ مَ   تُ عْ النـَّ   انَ كَ 
  تُ عْ نَـ وَ   دٍ يْ زَ لِ   تٌ عْ نَـ :  لِ اضِ فَ الْ فَ ،  لِ اضِ فَ الْ   دٍ يْ زَ بِ   تُ رْ رَ : مَ وُ حنَْ ،  وضاً فُ خمَْ   تُ عْ النـَّ   انَ كَ   وضاً فُ خمَْ   وتُ عُ نْـ مَ الْ   انَ كَ   نْ إِ وَ ،  وبٌ صُ نْ مَ 
  . وضٌ فُ خمَْ   وضِ فُ خْ مَ الْ 

، ةِ قَ ابِ السَّ   ةِ لَ ثِ مْ اْألَ كَ   ةً فَ رِ عْ مَ   تُ عْ النـَّ   انَ كَ ،  ةً فَ رِ عْ مَ   انَ كَ   نْ إِ   وتَ عُ نْـ مَ الْ   نَّ : أَ يْ ) أَ ريِ كِ نْ التـَّ وَ   يفِ رِ عْ  التـَّ ِيف   اكَ ذَ كَ : (هُ لُ وْ قَـ 
  ،  )٢( َّ مم ام يل ىل مل [...]  ُّ:  وُ حنَْ ،  ةً رَ كِ نَ   تُ عْ النـَّ   انَ كَ   ةً رَ كِ نَ   وتُ عُ نْـ مَ الْ   انَ ا كَ ذَ إِ وَ 

نَ اطٌ رَ صِ فَ    ،  )٣( َّ حس جس مخ جخ [...]  ُّ:  وُ حنَْ وَ ،  يمٌ قِ تَ سْ مُ   كَ لِ ذَ كَ َو ،  ةٌ رَ كِ : 

  . هللاُ   اءَ شَ  نْ إِ   ةِ رَ كِ النَّ وَ  ةِ فَ رِ عْ مَ  الْ َىن عْ مَ  انُ يَ  بَـ ِيت أْ يَ سَ وَ ،  ) ٤( َّ ٌّ ٰى� ٰر� ٰذ� يي� ىي [...] ُّ: وَ 
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ِة 
َ

َمْعِرف
ْ
  َباُب ا?

٧٥  
٧٦  
٧٧  
٧٨  

مْ  ــَ ــــ دَ   -   َوِاْعلــــ ــْ ــــ ِديَت الرُّشــــ ـــُ ــــ هْ   -   هـــ ــــَ ــــ   َأنَّ اْلمْعرِفـــ
ِمريُ  ــَّ ــــ ـــــ َي الضــــ ــْ ـــ ــــ ـــــ مُ ، َوهـ ــَ ــــ ـــــ ُم اْلَعلــــ ــْ ـــ ــــ ـــــ سـ   مثَُّ اْالِ

هْ  ــَ ــــــ ــــ ـــــ ِذي اْألَْربـَعـ ــــــــَ ــــ ـــــ ِد هـ ــَ ـــ ــــ ـــــ ا ِإَىل َأحــــ ــَ ـــ ــــ ـــــ   َومــــ
َالُم» ــُ ـــــ ــــ ـــــ ُد» َو«اْلغـ ــْ ــ ــــ ـــــ ُو: «َأَ?» َو«ِهنــــ ــَْ ــ ــــ ـــــ   حنــــ

  

ْه:   ــــــــَ ِل اْلَمْعرِفــــ ـــــْ ــــ َد َأهـــ ــــــــْ َيا ِعنــــ ــــــْ ـــــ ُة َأشـ ـــــَ ــــ   َمخْســـ
َهمُ ، ُذو اْألََداةِ وَ  بـْ ــُ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ُم اْلمـ ــْ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ سـ   مثَُّ اْالِ

يفَ  ــِ ــ ــــ هْ  - ُأضـــ ــَ ـــ ـــــ اَل َوِاتْـبَـعـ ـــــَ ـــــ ِافْـَهِم اْلِمثـ ــَ ــ ــــ   - فـــ
ِين» ــــــْ ــــ امُ  - َو«َذاَك» َو«ِابـــ ــَ ــ ـــــ ا ِإنـْعــــ ـــــــَ ـــــ   - َعمَّنـ

  

 
ُ

??ْ
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  مُ هُ وَ  نِّ فَ ا الْ ذَ ?َِ  ةِ فَ رِ عْ مَ الْ  لِ هْ أَ   دَ نْ عِ   اءَ يَ شْ أَ   ةُ سَ : مخَْ حاً الَ طِ صْ اِ وَ ،  هُ تُ لْ هِ جَ  دُّ ضَ   ءَ يْ الشَّ  تُ فْ رَ عَ  نْ مِ  رٌ دَ صْ : مَ ةً غَ لُ   ةُ فَ رِ عْ مَ الْ 
  . اةُ حَ النُّ 

  . وَ هُ وَ ، تَ نْ أَ وَ ، ?َ : أَ وُ حنَْ ،  ريُ مِ : الضَّ ا هلَُ وَّ أَ 
ُ عَ ي يُـ ذِ الَّ   وَ هُ وَ ، مُ لَ عَ الْ  مُ سْ : اْالِ ا يهَ نِ ?َ    . ةُ كَّ مَ وَ   دٌ مَّ حمَُ وَ  دٌ يْ زَ كَ ،  قاً لَ طْ مُ  اهُ مَ سَ مُ  نيِّ
  . ابِ تَ كِ الْ وَ  لِ جُ الرَّ كَ ،  مِ الالَّ وَ  فِ لِ ْألَ ى ?ِ لَّ حَ مُ : الْ يْ أَ ، اةِ دَ و اْألَ : ذُ اهَ ثُـ لِ ?َ 
  . يذِ الَّ :  وُ حنَْ ،  ولُ صُ وْ مَ الْ  مُ سْ اْالِ  هِ بِ  قُ حَ لْ يُـ وَ ، هِ ذِ هَ ا وَ ذَ هَ   وُ حنَْ   ةِ ارَ شَ اْإلِ  مُ سْ اِ   وَ هُ وَ ، مُ هَ بْـ مُ الْ  مُ سْ : اْالِ اهَ عُ ابِ رَ 

 
 ٦: ةُ حَ اتِ فَ الْ  )١(
 ٤١: رُ جْ حِ الْ  )٢(

 ٢٠: حُ تْ فَ الْ  )٣(
 ٥٢ى: ورَ الشُّ  )٤(



  

٥٥  

الَ ا هَ سُ امِ خَ  أَ َىل إِ   افُ ضَ مُ :  أُ مَ فَ ،  فِ ارِ عَ مَ الْ   هِ ذِ هَ   دِ حْ   ضَ َىل إِ   يفَ ضِ ا  غُ وُ حنَْ ،  ةً فَ رِ عْ مَ   ريُ صِ يَ   ريٍ مِ     : مٌ الَ غُ فَـ ،  ي مِ الَ : 
،  دٍ يْ زَ   مُ الَ : غُ وُ حنَْ ، ةً فَ رِ عْ مَ   ارَ صَ   مٍ لَ  عَ َىل إِ  يفَ ضِ ا أُ مَ وَ ،  ةً فَ رِ عْ مَ  كَ لِ ذَ بِ  ارَ صَ فَ  مِ لِّ كَ تَ مُ الْ  ءُ ?َ   وَ هُ وَ  ريٍ مِ  ضَ َىل إِ  افٌ ضَ مُ   وَ هُ وَ   ةٌ رَ كِ نَ 
:  وُ حنَْ ،  ةً فَ رِ عْ مَ   ارَ صَ   مُ هَ بْـ مُ الْ   مِ سْ  اْالِ َىل إِ   يفَ ضِ ا أُ مَ وَ ،  لِ جُ الرَّ   مُ الَ : غُ وُ حنَْ ،  ةً فَ رِ عْ مَ   ارَ صَ   مِ الالَّ وَ   فِ لِ ْألَ ?ِ   ىلَّ حَ مُ  الْ َىل إِ   يفَ ضِ ا أُ مَ وَ 
  . ي ذِ الَّ  مُ الَ غُ وُ ، ا ذَ هَ  مُ الَ غُ 

  مِ سْ اْالِ   الُ ثَ : مِ اكَ ذَ وَ ، اةِ دَ ي اْألَ ذِ   الُ ثَ : مِ مُ الَ غُ الْ وَ ،  مِ لَ عَ الْ  الُ ثَ : مِ دٌ نْ هِ وَ ، ريِ مِ الضَّ   الُ ثَ : مِ ?َ أَ فَ  ) ...وَ  دٌ نْ هِ  وَ ?َ : (أَ هُ لُ وْ قَـ وَ 
  . ةِ عَ بَـ رْ ي اْألَ ذِ هَ   دٍ حَ  أَ َىل إِ  افُ ضَ مُ الْ   الُ ثَ : مِ ِين بْ اِ وَ ، مُ هَ بْـ مُ الْ 

 
ُ ّ

?
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ِكَ?ِة 
َّ

  َباُب الن
٧٩  
٨٠  
٨١  

هِ  ـــــِ ــــ ـــــ ائًِعا ِيف ِجْنسـ ــــــــَ ــــ ا شـــ ــــــًْ ـــــ َرى ِامســــ ـــــَ ــــ ـــــ   َوِإْن تــ
رُ  ـــــَّ ـــــ ــــ ـــــ َو اْلُمَنكـ ــْ ــ ــــ ـــــ ــــ رِدِ ، فـَهـــ ــُ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ا تـ ـــــــَ ــــ ـــــ   َوَمْهمــــ

ــــالَّمِ  ــــ ـــ ــــــ ـــــ ٍف َوالـ ـــــِ ـــــ ــــ ـــــ ا ِألَلــــ ـــــــَ ــــ ـــــ ــــ لُّ مـــ ــــُ ــــ ـــــ ــــ ـــــ   َفكـ
  

هِ    ــِ ــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ًدا ِيف نـَْفســــ ــِ ـــــ ــــ ــــــ ـــــ ْ َواحــــ نيِّ ــَ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ   َوَملْ يـُعـــ
ِم  ــْ ـــــ ـــــ ِه ِلَفهــــ دِّ ــَ ــــ ــــ ـــــ ــَب حـ ــ ـــ ــــــ ِدي:تـَْقرِيـــ ــَ ــــ ــــ ـــــ   اْلمبتـ

ـــــــَ  ــــ ـــــ ُلُح كــــ ـــــْ ـــــ ــــ ـــــ َالِم»ـَيصـ ـــــُ ـــــ ــــ ـــــ   «اْلَفَرِس» َو«اْلغـ
  

 
ُ
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ُ عَ يُـ   الَ وَ ،  هِ سِ نْ  جِ ِيف   يعُ شِ ي يَ ذِ الَّ   وَ : هُ حاً الَ طِ صْ اِ وَ ،  هُ تُ لْ هِ : جَ يْ أَ ،  ءَ يْ الشَّ   تُ رْ كِّ نَ   نْ مِ   رٌ دَ صْ : مَ ةً غَ لُ   ةُ رَ كِ النَّ    اً داحِ وَ   نيِّ
ُ عَ يُـ  الَ وَ ، الِ جَ الرِّ  سِ نْ  جِ ِيف   عٌ ائِ : ذَ يْ أَ ،  عٌ ائِ شَ  مٌ سْ : اِ لٌ جُ رَ فَـ ،  لٌ جُ : رَ هُ الُ ثَ مِ ، هِ سِ فْ نَـ بِ    . هِ سِ فْ نَـ بِ   الً جُ رَ  نيِّ

  ولِ خُ دُ لِ   حٌ الِ صَ  هُ نَّ ِألَ   ةً رَ كِ : نَ سٌ رَ فَ فَـ ، مِ الالَّ وَ  فِ لِ اْألَ  ولَ خُ دُ   لُ بَ قْ يَـ  مٍ سْ اِ  لُّ كُ   وَ : هُ رُ كَّ نَ مُ الْ فَ ،  يفَ رِ عْ ا التـَّ ذَ هَ  مْ هَ فْ تَـ  ا ملَْ ذَ إِ وَ 
  ... ا ذَ كَ هَ وَ ، مُ الَ غُ : الْ ولُ قُ تَـ فَـ   مِ الالَّ وَ  فِ لِ اْألَ   ولِ خُ دُ لِ   حٌ الِ صَ  هُ نَّ ِألَ ،  ةٌ رَ كِ نَ  مٌ الَ غُ   كَ لِ ذَ كَ َو ،  سُ رَ فَ : الْ ولُ قُ تَـ فَـ ،  مِ الالَّ وَ   فِ لِ اْألَ 
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ْ
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٨٢  
٨٣  
٨٤  
٨٥  

َف  ــْ ـــــ ــــ ـــــ َذا َوِإنَّ اْلَعطـ ــَ ـــ ـــــ ــــ عُ هـــ ــِ ـــ ـــــ ــــ ا َ?بـــ ــً ـــ ـــــ ــــ   أَْيضـــ
ا (مثَُّ  ــَ ـــــ ــــ َواُو َوأَِلفـــ ــْ ـــ ـــــ لْ ، َأوْ ، الــــ ـــــَ ــــ ـــــ ا) َو(بـ ــَّ ـــ ـــــ   ِإمــــ

ــَ  ــ ـــــ ــــ ــْ ـكـــ ــــ ــــ ـــــ ٌد»«َجاَء زَيـ ــَّ ــ ـــــ ــــ دْ ، ٌد َوُحمَمـــ ــَ ـــــ ـــــ   َو«قــــ
َدْد» ـــــــَ ــــ ـــــ اِمٍر سـ ـــــــَ ــــ ـــــ ٍد َوعـ ــــِ ــــ ـــــ ْوُل َخالــــ ــــَ ــــ ـــــ ـــــ   َو«ق

  

َرةٌ    ــــــَ ـــــ ــــ ـــــ ُه َعشـ ــــــُ ـــــ ــــ ـــــ اِمعُ  - ُحُروفـ ــــــَ ـــــ ــــ ـــــ   :- َ? سـ
ىتَّ  ــَ ْن) َو(حــــ ــِ لْ   -   َال) َو(َأْم) ،  َلكــــ ــَ ـــ ْد تَــن ــَ ـــ   -   فَِاْجهـ

ًرا  ــــْ ـــــ َقْيُت َعمـ ــَ ــــ ْد»ســــ ــــََ ــــ ْن مثـــ ــِ ــــ ِعيًدا مــــ ــــَ ــــ   َأْو ســـ
ْد» ــَ ــــ َق الرَّشـــ ـــــْ َتِقْم يـَلــــ ـــْ ـــــ ْب َوَيسـ ـــــُ ْن يـَتــــ ــَ ــــ   َو«مـــ

  



  

٥٦  

 
ُ

??ْ
َّ???? : ?

  . ةٍ وصَ صُ خمَْ   وفٍ رُ حُ   نْ مِ   فٍ رْ حَ   ةِ طَ اسِ وَ بِ   عُ ابِ التَّ   وَ حاً: هُ الَ طِ صْ اِ وَ ،  هُ نْ عَ   افِ رَ صِ نْ اْالِ   دَ عْ بَـ   ءِ يْ  الشَّ َىل إِ   وعُ جُ ًة: الرُّ غَ لُ   فُ طْ عَ الْ 
    لُ وَّ أَ   اءَ جَ   دٌ يْ ا زَ مَّ إِ فَ ،  ورٌ مْ عَ وَ   دٌ يْ زَ   اءَ : جَ تَ لْ قُـ ا  ذَ إِ فَ ،  باً يتِ رْ تَـ   يدُ فِ تُ   ا الَ ?ََّ : أَ يْ أَ ،  عِ مْ اجلَْ   قِ لَ طْ مُ لِ   يَ هِ وَ ،  اوُ وَ : الْ لُ وَّ اْألَ 

  . عاً مَ   ايَ تَـ أَ ا  مَّ إِ وَ ،  سُ كْ عَ ا الْ مَّ إِ وَ ،  و رٌ مْ عَ  مثَُّ 
الْ اِين الثَّ  جَ وُ حنَْ ،  الٍ صَ تِّ اِ   عَ مَ   يبُ تِ لرتَّْ لِ   يَ هِ وَ ،  اءُ فَ :  وَ رٌ مْ عَ   مثَُّ   لُ وَّ أَ   دٌ يْ زَ   اءَ جَ :  يْ أَ ،  و رٌ مْ عَ فَـ   دٌ يْ زَ   اءَ :    ا  مَ هُ نَـ يْـ بَـ   سَ يْ لَ و 

  . ةٌ يَّ نِ مَ زَ   ةٌ لَ هْ مُ 
  ةٍ يَّ نِ مَ زَ   ةٍ دَّ مُ   دَ عْ بَـ   نَّ كِ و لَ رٌ مْ عَ   مثَُّ   لُ وَّ أَ   دٌ يْ زَ   اءَ : جَ يْ أَ ،  ورٌ مْ عَ   مثَُّ   دٌ يْ زَ   اءَ : جَ وُ حنَْ ،  الٍ صَ فِ نْ اِ   عَ مَ   يبِ تِ لرتَّْ لِ   يَ هِ وَ ،  : مثَُّ ثُ الِ الثَّ 

  . ةٍ لَ اصِ فَ 
  كِّ لشَّ لِ وَ ،  رَ سِ فَ مُ الْ   وِ أَ   يهَ قِ فَ الْ   سِ الِ جَ وَ ،  ا هَ تَـ خْ أُ   وْ داً أَ نْ هِ   جُ وَّ زَ : تَـ وُ حنَْ ،  بٍ لَ طَ   دَ عْ بَـ   ةِ حَ ?َ اْإلِ   وْ أَ   ريِ يِ خْ لتَّ لِ   يَ هِ وَ ،  وْ : أَ عُ ابِ الرَّ 

 ىئ نئ� مئ� [...]  ُّ:  وَ ،  )١( َّ حف [...]  حجمث هت مت خت حت [...]  ُّ:  وُ حنَْ   ربٍَ خَ   دَ عْ بَـ   يكِ كِ شْ لتَّ لِ   وْ أَ 
  . )٢( َّ يب ىب� نب� مب� زب� رب� يئ�

  . ا هَ تَـ خْ ا أُ مَّ إِ داً وَ نْ ا هِ مَّ إِ   جُ وَّ زَ : تَـ وُ حنَْ ،  وْ ـ: أَ كَ   يَ هِ وَ ، ا مَّ : إِ سُ امِ اخلَْ 
بَ سُ ادِ السَّ  أَ ذَ إِ   ابِ رَ ضْ ْإلِ لِ   يَ هِ وَ ،  لْ :  أَ اهُ نَ عْ مَ وَ ،  رٍ مْ أَ   وْ أَ   تٍ بِ ثْ مُ   َربٍ خَ   دَ عْ بَـ   تْ تَ ا  بَـ مَ لِ   مَ كَ احلُْ   لَ عَ جتَْ   نْ :    ،  ا هَ دَ عْ ا 

  . راً مْ عَ   لْ داً بَ يْ زَ   بْ رِ ضْ : اُ وُ حنَْ ،  هُ نْ عَ   وتِ كُ سْ مَ الْ  مِ كْ  حُ ا ِيف هَ لَ بْـ ا قَـ مَ  لَ عَ جتَْ وَ 
  ،  ورٌ مْ عَ   لْ بَ   دٌ يْ زَ   امَ ا قَ : مَ وُ حنَْ ،  اهَ دَ عْ بَـ   امَ لِ   هُ دَّ ضِ   لُ عَ جتَْ ا وَ هَ لَ بْـ ا قَـ مَ لِ   مَ كْ احلُْ   رُ رِّ قَ تُـ   يَ هِ فَ   يٍ ?َْ   وْ أَ   يٍ فْ نَـ   دَ عْ بَـ   تْ تَ ا أَ ذَ إِ وَ 

  . راً مْ عَ   لْ بَ   داً يْ زَ  بْ رِ ضْ تَ   الَ وَ 
  . و رٌ مْ عَ  نْ كِ لَ   دٌ يْ زَ   اءَ ا جَ : مَ وُ حنَْ ،  اهَ دَ عْ ا بَـ مَ لِ  هُ دَّ ضِ  لُ عَ جتَْ ا وَ هَ لَ بْـ ا قَـ مَ لِ   مَ كْ احلُْ  رُ رِّ قَ تُـ   يَ هِ وَ ، نْ كِ : لَ عُ بِ االسَّ 
  ةَ كَ مَ السَّ   تُ لْ كَ : أَ وُ حنَْ ،  هِ يْ لَ عَ   وفِ طُ عْ مَ الْ   نَ ءاً مِ زْ جُ   ونَ كُ يَ   نْ ا أَ ?َِ   وفِ طُ عْ مَ  الْ ِيف   طُ رتََ شْ يُ وَ ،  ةِ ايَّ غَ لْ لِ   يَ هِ وَ ،  ىتَّ : حَ نُ امِ الثَّ 

  . ا هَ سَ أْ  رَ ىتَّ حَ 
:  اِين الثَّ وَ ،  راً مْ عَ   الَ   داً يْ زَ   بْ رِ ضْ : اِ كَ لِ وْ قَ كَ :  لُ وَّ اْألَ فَ ،  اءٍ دَ نِ   وْ أَ   ابٍ جيَ إِ   وْ أَ   رٍ مْ أَ   دَ عْ  بَـ ِيت ?َْ وَ ،  يِ فْ لنـَّ لِ   يَ هِ وَ ،  : الَ عُ اسِ التَّ 

  . ورُ مْ عَ  الَ  دُ يْ  زَ : ?َ كَ لِ وْ قَ : كَ ثُ الِ الثَّ وَ ، و رٌ مْ عَ  الَ   دٌ يْ زَ   امَ : قَ كَ لِ وْ قَ كَ 
  . كَ دَ نْ عِ   نْ مَ   نيُ يِ عْ تَـ  ادُ رَ مُ الْ فَ ، و رٌ مْ عَ  مْ أَ   دٌ يْ زَ أَ   كَ دَ نْ : عِ وُ حنَْ ،  نيِ يِ عْ التـَّ  بٍ لَ طَ لِ   يَ هِ وَ ، مْ أَ   :رُ شِ ا عَ الْ 

 
 ٢٤: أٌ بَ سَ  )٢( ١٩: فُ هْ كَ الْ  )١(



  

٥٧  

إِ ِيف   هِ يْ لَ عَ   وفَ طُ عْ مَ الْ   عُ بَ تْـ يَـ   وفُ طُ عْ مَ الْ فَ    :  وُ حنَْ ،  وعاً فُ رْ مَ   وفُ طُ عْ مَ الْ   انَ كَ   وعاً فُ رْ مَ   هِ يَ لْ عَ   وفُ طُ عْ مَ الْ   انَ كَ   نْ إِ فَ ،  هِ ابِ رَ عْ  
،  يلُ لِ قَ الْ   اءُ مَ : الْ دُ مَ الثَّ وَ ، دٍ مثََ  نْ مِ   يداً عِ سَ وَ   راً مْ عَ  يتُ قِ : سَ وُ حنَْ ،  و?ً صُ نْ مَ   وفُ طُ عْ مَ الْ   انَ كَ   و?ً صُ نْ مَ   انَ كَ   نْ إِ وَ ،  دٌ مَّ حمَُ وَ   دٌ يْ زَ   اءَ جَ 
  . دَ دَّ سَ  رٍ امْ عَ وَ   دٍ الِ خَ  لُ وْ : قَـ وُ حنَْ ،  وضاً فُ خمَْ   وفُ طُ عْ مَ الْ  انَ كَ   وضاً فُ خمَْ   انَ كَ   نْ إِ وَ 

  مْ قِ تَ سْ يَ وَ   بْ تُ يَـ   نْ مَ : وَ وُ حنَْ ،  الِ عَ فْـ  اْألَ ِيف   الَّ إِ   كَ لِ ذَ   ونُ كُ يَ   الَ وَ ،  وماً زُ جمَْ   وفُ طُ عْ مَ الْ   انَ كَ   وماً زُ جمَْ   هِ يْ لَ عَ   وفُ طُ عْ مَ الْ   انَ كَ   نْ إِ وَ 
،  وَ : هُ هُ يرُ دِ قْ تَـ   ِرتٌ تَ سْ مُ   ريٌ مِ ضَ   لُ اعِ فَ الْ وَ ،  ونُ كُ السُّ   هِ مِ زْ جَ   ةُ مَ الَ عَ وَ   نْ مبَِ   ومٌ زُ : جمَْ بْ تُ يَـ وَ ،  مٍ ازِ جَ   طٍ رْ شَ   مُ سْ : اِ نْ مَ فَ ،  دَ شَ الرَّ   قِ لْ يَـ 
:  قِ لْ يَـ وَ ،  ونُ كُ السُّ   هِ مِ زْ جَ   ةُ مَ الَ عَ وَ   ومٌ زُ جمَْ   ومِ زُ جْ مَ ى الْ لَ عَ   وفُ طُ عْ مَ الْ وَ ،  بْ تُ ى يَـ لَ عَ   وفٌ طُ عْ : مَ مْ قِ تَ سْ يَ وَ ،  فٍ طْ عَ   فُ رْ حَ   اوُ وَ الْ وَ 
  هِ بِ   ولٌ عُ فْ : مَ دَ شَ الرَّ وَ ،  وَ : هُ هُ يرُ دِ قْ تَـ   ِرتٌ تَ سْ مُ   ريٌ مِ ضَ   لُ اعِ فَ الْ وَ ،  ةِ لَّ عِ الْ   فِ رْ حَ   فُ ذْ حَ   هِ مِ زْ جَ   ةُ مَ الَ عَ وَ   نْ مبَِ   ومٌ زُ جمَْ   طِ رْ الشَّ   ابُ وَ جَ 
  . وبٌ صُ نْ مَ 
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ْوِكيِد 
َّ
  َباُب الت

٨٦  
٨٧  
٨٨  
٨٩  
٩٠  

ـــــــــــُد ِيف  ـــــ ـــ ــــ َد التـَّوِْكيـــ ــَّ ــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ُع اْلُمؤَكــــ ــَ ــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ بــــ   َويـَتـْ
ــفِ  ــ ــــ ــ َذاَك ِيف الـتَّْعرِـي ــَ ـــ ـــــ اُ   -   كـ ــَ ــ ــــ َرا فـــ ــَ ـــــ   -   ْقُف اْألَثـــــ

لُّ  ـــــُ ــــ ْنيُ) َو(كـــ ــــــــَ ـــنـَّْفُس) َو(اْلعــــ ـــــ ـــ ُع)، (الـ ـــــَْ ــــ   َأمجـــ
ــَ  ـــــ ــــ ـــــ وُل»ـكـ ــُ ـــــ ــــ ـــــ ُه َيصـ ــُ ـــ ـــــ ــــ ٌد نـَْفســـ ــْ ـــ ـــــ ــــ   «َجاَء زَيـــ

ْوِم  ـــــَ ـــــ ــــ ـــــ ــــ رَّ َذا ِ?ْلقـــ ــَ ــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ اَو«مــــ ــَ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ   »َأْمجَِعينـــ
  

ٍض    ـــــْ ٍب مثَُّ َخفــــ ــْ ــــ ٍع َوَنصـــ ـــــْ ِاْعِرِف  –رَفــــ ــَ ــــ  –فـــ
ِذِه أَلْ  ــــــَ ـــــ ــــ ـــــ َرى:َوهـ ــــــَ ـــــ ــــ ـــــ ا تــ ـــــَ ــــ ـــــ ــــ ُه َكمـــ ــــــــُ ــــ ـــــ   َفاظــــ

عُ  ـــــَ ـــــ ــــ ـــــ بـ َدْيِهْم يـَتـْ ــَ ــ ــــ ـــــ ــــ ـ(َأْمجََع) لـــ ـــــــِ ــــ ـــــ ا لــــ ـــــــَ ــــ ـــــ   َومــــ
ُدوُل» ــــــُ ـــــ ــــ ـــــ ْم عــــ ـــُ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ْوِمي ُكلَّهـــ ــَ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ   َو«ِإنَّ ق

ا -  ــــَ ـــــ ًنا ُمِبينــــ ــَ ــ ـــــ االً َحســــ ــَ ــــ ــــ ِاْحَفْظ ِمثـــ ــَ ـــــ ـــــ   - فـ
  

  

 
ُ
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  دَ كَّ َو مُ الْ  يدُ كِ ْو التـَّ   عُ بَ تْـ يَـ وَ ، رِ اهِ الظَّ  ْريِ ة غَ ادَ رَ إِ   الِ مَ تِ حْ اِ   عُ فْ رَ   هِ بِ   دُ صَ قْ ي يُـ ذِ الَّ  وَ حاً: هُ الَ طِ صْ اِ وَ ، ةُ يَّ وِ قْ : التـَّ ةِ غَ  اللُّ ِيف  يدُ كِ ْو التـَّ 
  : ةٍ ومَ لُ عْ مَ  اظٍ فَ لْ ?َِ  ونُ كُ يَ وَ ،  هِ يفِ رِ عْ  تَـ ِيف وَ   هِ ضِ فْ خَ وَ   هِ بِ صْ نَ وَ   هِ عِ فْ  رَ ِيف 

  هُ سُ فْ نَـ   دٌ يْ زَ   اءَ : جَ لُ ثْ مِ ،  هِ يثِ نِ ?َْ وَ   هِ ريِ كِ ذْ تَ وَ   هِ ادِ رَ فْـ  إِ ِيف   هُ عُ بَـ تْـ يَـ   دِ كَّ َو مُ ى الْ لَ عَ   ودُ عُ يَـ   ريٌ مِ ا ضَ مَ يهِ فِ   ونُ كُ يَ : وَ ْنيُ عَ الْ وَ   سُ فْ النـَّ   -  ا
  ريٌ مِ ضَ ا مَ ?ِِ  قُ حِ تَ لْ يَـ وَ ،  ُنيٍ عْ أَ وَ  سٍ فُ نْـ ى أَ لَ ا عَ مَ هُ تَـ عْ مجََ ،  عَ مْ اجلَْ  وَ ىنَّ ثَ مُ ا الْ مَ ?ِِ  تْ دَ كَّ أَ  نْ إِ فَ ، ا هَ نُـ يْـ ا عَ هَ سُ فْ نَـ  دٌ نْ هِ  تْ اءَ جَ وَ ،  هُ نُ يْـ عَ 
  . مْ هُ سُ فُ نْـ أَ   ونَ دُ يْ الزَّ وَ ،  ا مَ هُ سُ فُ نْـ أَ  انِ دَ يْ الزَّ   اءَ : جَ وُ حنَْ ، عَ مْ اجلَْ  وَ ىنَّ ثَ مُ الْ  قُ ابِ طَ يُ 

، وبٌ صُ نْ نَّ مَ إِ  مُ سْ ي: اِ مِ وْ قَ فَـ ،  ولٌ دُ عُ  مْ هُ لَّ كُ   يمِ وْ قَـ نَّ : إِ وُ حنَْ ، وصِ صُ اخلُْ  الِ مَ تِ حْ اِ   عِ فْ رَ ا لِ مَ ?ِِ   دُ كَّ َو : يُـ عُ مجْْ أَ وَ   لٌّ كُ َو   - ٢
  . وبٌ صُ نْ مَ   وبِ صُ نْ مَ الْ  يدُ كِ ْو تَـ وَ ،  هُ لَ   يدٌ كِ ْو : تَـ لَّ كُ َو 



  

٥٨  

أَ يَ هِ : وَ عُ مجَْ أَ   عُ ابِ وَ تَـ   -  ٣ أَ الِ غَ   قُ افِ رَ تُـ وَ ،  عُ تَ بْـ أَ وَ   عُ صَ بْ أَ وَ   عُ تَ كْ :    ونَ عُ صَ بْ أَ   ونَ عُ تَـ كْ أَ   ونَ عُ مجَْ أَ   مُ وْ قَ الْ   اءَ : جَ وُ حنَْ ،  عُ مجَْ باً 
  . ونَ عُ تَـ بْـ أَ 

  الُ ثَ مِ فَ ،  يدِ كِ ْو التـَّ   اظِ فَ لْ أَ   فِ لَ تَـ خْ مبُِ   وضِ فُ خْ مَ الْ وَ   وبِ صُ نْ مَ الْ وَ   وعِ فُ رْ مَ لْ لِ   لَ ثَّ مَ   دْ قَ ) فَـ ُمبِيناً   فَِاْحَفْظ ِمثَاالً َحَسناً : (هُ لُ وْ قَـ وَ 
:  لَّ كُ فَ ،  ولُ دُ عُ   مْ هُ لَّ ي كُ مِ وْ نَّ قَـ : إِ وبِ صُ نْ مَ الْ   الُ ثَ مِ وَ .  وعٌ فُ رْ مَ   وَ هُ وَ   دٍ يْ زَ لِ   يدٌ كِ ْو : تَـ سُ فْ نَـ فَـ ،  ولُ صُ يَ   هُ سُ فْ نَـ   دٌ يْ زَ   اءَ : جَ وعِ فُ رْ مَ الْ 
  . وضٌ فُ خمَْ   وَ هُ وَ  مِ وْ لقَّ لِ   يدٌ كِ ْو : تَـ نيَ عِ مجَْ أَ فَ ،  نيَ عِ مجَْ أَ   مِ وْ قَ لْ ا ?ِ ذَ   رَّ : مَ وضِ فُ خْ مَ الْ  الُ ثَ مِ وَ ،  وبٌ صُ نْ مَ   وَ هُ وَ  مٍ وْ قَ لِ   يدٌ كِ ْو تَـ 
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ٍم يُـ  ــْ ـــ ــــ ِن ِاســـ ــِ ــــ ـــــ ِدَل مـ ــْ ـــ ــــ ٌم اُبـــ ــْ ـــ ــــ لُ ِإَذا ِاســـ ـــَ ـــــ  ْنحــــ
رِدْ  ــُ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ِإْن تـ ــَ ــ ـــــ ــــ ـــــ ٌة فــــ ــَ ــــ ــــ ـــــ ــــ اُمُه َأْربـَعـــ ــَ ــ ـــــ ــــ ـــــ   َأْقســــ

َن  ـــــِ ـــــ يِء مـ ـــــــَّ َدُل الشــــ ـــــَ ـــــ ـــــــَ فـَبـ يِء كــــ ــــَّ ــــ   ا«جَ ـالشـــ
ــــــَ  ـــــ لِّ كـ ــــــُ ـــــ َن اْلكـ ـــــِ ــــ بَـْعِض مـــ ــــــْ ـــــ َدُل الـ ـــَ ـــــ   «َمنْ ـَوبــــ

ِين  ـــــــَ ـــــ ُو: «رَاقــــ ــــــَْ ــــ ــ ِتَماٍل حنــــ ــْ ــ ـــــ ــــ َدُل اْالِشـــ ــــــَ ــــ ـــــ   َوبـ
بْ  ــِ ــ ـــــ ْد رَكــــ ـــــــَ ـــــ ُو: «قـ ــَْ ــ ـــــ ِط حنــــ ـــــــَ ـــــ َدُل اْلَغلـ ــــــَ ــــ   َوبـــ

  

هُ    ــــــــَ ــــ ـــــ َدلُ ، ِإْعَرابـ ـــــْ ــــ ـــــ ا يـُبــــ ــــــً ـــــ ــــ ُل أَْيضـــ ــــــْ ـــــ ــــ   َواْلِفعـــ
َتِفْد: ــْ ــ ــــ ـــــ ْوِيل َتسـ ــَ ـــــ ــــ ِاْمسَْع ِلقـــ ــَ ـــــ ــــ اَءَها فـــ ــَ ــ ــــ ـــــ   ِإْحصـ

ُرورٍ  ــــــــُ ــــ ـــــ وَك َذا سـ ــــــُ ـــــ ــــ ٌد َأخـــ ــــــْ ـــــ ــــ ا»زَيـــ ــَ ـــ ــــ ـــــ    ?َِجــــ
ِط الـــــــــــثََّمْن» ــْ ـــ ـــــ َفُه يـُعـ ــْ ــ ــــ ا ِنصـــ ــً ـــ ـــــ ْل رَِغيفـ ــُ ــ ــــ   ?َْكـــ
اَقِين» ــَ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ُه َفشـ ــُ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ٌد َمجَالــــ ــــــــَّ ــــ ـــــ ــــ ـــــ   ُحمَمــــ
ْب» ــِ ــــ ـــــ ي اللَّعـ ــِ ـــ ــــ ا يـَْبغـــ ــــــــً ارًا فـََرســــ َ ــِ ــــ ـــــ ٌد محـ ــــــْ ـــــ   زَيـ

  

 
ُ

??ْ
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،  هِ ابِ رَ عْ  إِ ِيف   هُ نْ مِ   لَ دَ بْ مُ الْ   عُ بَ تْـ يَـ   لُ دَ بَ الْ فَ ،  ةٍ طَ اسِ وَ   الَ بِ   مِ كْ حلُْ ?ِ   ودُ صُ قْ مَ الْ   عُ ابِ التَّ   وَ : هُ حاً الَ طِ صْ اِ وَ ،  ضُ وَ عِ : الْ ةِ غَ  اللُّ ِيف   لُ دَ بَ الْ 
،  اد? ا عَ هَ رَ صْ حَ   :يْ ) أَ ا هَ اءَ صَ حْ إِ   دْ رِ تُ   نْ إِ فِ : (ةً عَ بَـ رْ أَ   هُ امُ سَ قْ أَ وَ   لَ عْ فِ الْ   نَ مِ   لُ عْ فَ الْ   لُ دَ بْ يُـ   كَ لِ ذَ كَ َو ،  هِ ضِ فْ خَ وَ   هِ بِ صْ نَ وَ   هِ عِ فْ  رَ ِيف   :يْ أَ 
  : اِيل التَّ كَ   يَ هِ فَ 

:  وُ حنَْ ،  هُ نْ مِ   لَ دَ بْ مُ الْ   هُ سُ فْ نَـ   وَ هُ   لُ دَ بَ الْ   ونَ كُ يَ   نْ أَ   وَ هُ وَ ،  لِّ كُ الْ   نَ مِ   لِّ كُ الْ   لَ دَ ى: بَ مَّ سَ يُ وَ ،  ءِ يْ الشَّ   نَ مِ   ءِ يْ الشَّ   لُ دَ : بَ الً وَّ أَ 
  . ةِ سَ مْ اخلَْ   اءِ مسَْ اْألَ  نَ مِ   هُ نَّ ِألَ   اوُ وَ الْ  هِ عِ فْ رَ  ةُ مَ الَ عَ وَ   وعٌ فُ رْ مَ  وعِ فُ رْ مَ الْ  لُ دَ بَ وَ ،  دٍ يْ زَ   نْ مِ  لٌ دَ : بَ وكَ خُ أَ فَ ،  وكَ خُ أَ   دٌ يْ زَ  اءَ جَ 

بَ ا ي? نِ ?َ    :  وُ حنَْ ،  هُ نْ مِ   رَ ثَـ كْ أَ   وْ أَ   فِ صْ النَّ   وِ أَ   فِ صْ النَّ   نَ مِ   لَّ قَ أَ   ضُ عْ بَـ الْ   كَ لِ ذَ   انَ كَ   اءً وَ سَ ،  لِّ كُ الْ   نَ مِ   ضِ عْ بَـ الْ   لُ دَ : 
  . وبٌ صُ نْ مَ   وبِ صُ نْ مَ الْ  لُ دَ بَ وَ ، يفِ غِ الرَّ  نَ مِ  لٌ دَ : بَ فَ صْ نِ فَ ،  هُ فَ صْ نِ   يفَ غِ الرَّ  تُ لْ كَ أَ 

، هِ اتِ فَ صِ   نْ مِ   ةً فَ صِ   لُ دَ بَ الْ   ونَ كُ يَ   نْ : أَ يْ أَ ،  لِ دَ بَ ى الْ لَ عَ   الً مِ تَ شْ مُ   هُ نْ مِ   لُ دَ بَ الْ   ونَ كُ يَ   نْ أَ   وَ هُ وَ ،  الِ مَ تِ شْ اْالِ   لُ دَ : بَ ثاً لِ ?َ 
  . وعٌ فُ رْ مَ  وعِ فُ رْ مَ الْ  لُ دَ بَ وَ ،  دٍ مَّ حمَُ   نْ مِ  الٍ مَ تِ شْ اِ  لُ دْ بَ   :هُ قَ لُ خُ فَ ، هُ قَ لُ خُ  ادً مَّ  حمَُ ِين بَ جَ عْ : أَ وُ حنَْ 



  

٥٩  

:  ولَ قُ تَـ   نْ أَ   يدُ رِ تُ   تَ نْ كُ   كَ نَّ أَ   كَ لِ ذَ وَ ،  ارٍ ِمحَ   نْ مِ   طٍ لَ غَ   لُ دَ : بَ ساً رَ فَـ ،  اً س رَ فَـ   اً ار ِمحَ   دٌ يْ زَ   بَ كِ : َر وُ حنَْ ،  طِ لَ غَ الْ   لُ دَ : بَ عاً ابِ رَ 
  : ی مَّ سَ يُ فَـ ،  تَ رْ كَّ ذَ تَ  مثَُّ   يتَ سِ نَ  دْ قَ  تَ نْ كُ   نْ إِ وَ ، اً سرَ فَـ  :كَ لِ وْ قَ بِ   كَ لِ ذَ   تَ حْ حَّ صَ   مثَُّ ،  اً ار : ِمحَ تَ لْ قُ فَـ ، كَ انَ سَ لِ  كَ قَ بَـ سَ فَ ، ساً رَ فَـ 
?ِ ِيت ?َْ   نْ أَ   وَ هُ وَ ،  ابٍ رَ ضْ إِ   لُ دَ بَ   اكَ نَ هُ وَ ،  انٍ يَ سْ نِ   لَ دَ بَ    :  وُ حنَْ ،  كَ لَ   رَ هَ ظَ   ینَ عْ مَ لِ   لِ دَ بَ الْ   َىل إِ   هُ نْ عَ   بُ رِ ضْ تُ   مثَُّ   لِ دَ بْ مُ لْ  
  . سِ مْ الشَّ  نَ مِ  ابٍ رَ ضْ إِ  لُ دَ : بَ رِ مَ قَ الْ فَ ، رِ مَ قَ الْ  سِ مْ الشَّ كَ   ةٌ يَ ارِ جَ  هِ ذِ هَ 

 يي ىي مي خي حي جي يه ىه [...]  ُّ:  اَىل عَ تَـ   هُ لُ وْ قَـ  لِ عْ فِ الْ  نَ مِ   لِ عْ فِ الْ   الِ دَ بْ إِ  الُ ثَ مِ وَ 
  . ونُ كُ السُّ   هِ مِ زْ جَ  ةُ مَ الَ عَ وَ  ومٌ زُ جمَْ   ومِ زُ جْ مَ الْ   لُ دَ بَ وَ ، قَ لْ يَـ  نْ مِ   لُ دَ : بَ فْ اعَ ضَ يُ فَـ ،  ) ١( َّ ُّ [...]  ٰذ
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هِ  ــِ ــ ــــ ُل بـــ ـــــْ ـــــ َع اْلِفعـ ـــــَ ـــــ ا َوقـ ـــــًْ ـــــ َرى ِامسـ ــــَ ــــ ا تــــ ـــــــَ   َمْهمــــ
اِملَ  ــَ ـــ ــــ ـــــ ــــ ِل: «زُْرُت اْلعـــ ــْ ـــ ــــ ـــــ ــــ ا»َكِمثـــ ــــــــَ ــــ ـــــ   اْألَِديبــــ

اِهًرا ?َِْيت  ـــــــَ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ َمَرا، َوظـ ــْ ــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ   َو?َِْيت ُمضــــ
لٌ  ــِ ــــ ـــــ ْل: ُمتَّصــــ ــُ ــــــ ــــ اِين قـــ ــَّ ــــ ـــــ لْ ، َوالثــــ ــِ ــــ ـــــ َفصــــ   َوُمنـْ

  

ِبهِ    ــــْ ـــــ ــــ ـــــ ْل بَِنصـ ــُ ـــــ ـــــ ــــ وٌل فـَقـــ ــُ ــــ ــــ ـــــ َذاَك َمْفعــــ ــَ ــــ ــــ ـــــ   فــــ
ا» ــــــَ ــــ ـــــ َرَس النَِّجيبـ ــــَ ـــــ ــــ ُت اْلفـــ ـــــــْ ـــــ ْد رَِكبــــ ـــَ ـــــ ــــ   َو«قـــ
َرا ــــــِ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ا ذُكـ ـــــــَ ـــــ ــــ ـــــ ُه مــــ ـــــــُ ـــــ ــــ ـــــ َأوٌَّل ِمَثالــــ ـــــــَ ـــــ ــــ ـــــ   فــــ

ــَ  ــ ـــــ ــــ ـــــ ْل»ـكـ ــِ ـــــ ـــــ ــــ ُه َأصـــ ي» َو«ِإ?َّ ــِ ـــــ ـــــ ــــ   «زَاَرِين َأخـــ
  

 
ُ

??ْ
َّ???? : ?

،  لٌ اعِ فَ وَ   لٌ عْ فِ  : تُ رْ زُ فَـ ،  يبَ دِ اْألَ  املَِ عَ الْ  تُ رْ زُ  :لُ ثْ مِ ، بُ صْ النَّ   هُ مُ كْ حُ وَ ،  لِ اعِ فَ الْ  لُ عْ فِ   هِ يْ لَ عَ   عَ قَ ي وَ ذِ الَّ   وَ هُ   :هِ بِ  ولُ عُ فْ مَ الْ 
مَ املَِ عَ الْ وَ  وَ ذِ الَّ   وَ هُ وَ ،  وبٌ صُ نْ مَ   هِ بِ   ولٌ عُ فْ :  نَـ يبَ دِ اْألَ وَ ،  ةُ رَ ?َ الزِّ   هِ يْ لَ عَ   تْ عَ قَـ ي  ،  يبَ جِ النَّ   سَ رَ فَ الْ   تُ بْ كِ : َر كَ لِ ذَ كَ َو ،  هُ لَ   تٌ عْ : 
  : ْنيِ مَ سْ  قِ َىل إِ   مُ سِ قَ نْـ يَـ وَ ،  هُ لَ   تٌ عْ نَـ   :يبَ جِ النَّ وَ ، ةُ حَ تْ فَ الْ   هِ بِ صْ نَ  ةُ مَ الَ عَ وَ ، وبٌ صُ نْ مَ   هِ بِ   ولٌ عُ فْ : مَ سَ رِ فَ الْ فَ 

  . ْنيِ قَ ابِ السَّ  ْنيِ الَ ثَ مِ الْ : کَ رٌ اهِ ظَ 
  : انِ مَ سْ قِ   وَ هُ : وَ رٌ مَ ضْ مُ وَ 
ا  مهَُ ارَ زَ ا وَ هَ ارَ زَ وَ   هُ ارَ زَ وَ   نَّ كُ اَر زَ وَ   مْ کُ اَر زَ ا وَ مَ كُ اَر زَ وَ   كِ ارَ زَ وَ   كَ ارَ زَ  وَ ?َ ارَ زَ  وَ ِين ارَ : زَ وُ حنَْ ،  اً ري مِ ضَ   رَ شَ ا عَ نَ ثْـ اِ   وَ هُ وَ ،  لِ عْ فِ لْ ?ِ   لٌ صِ تَّ مُ 

  الِ ثَ مِ  الْ  ِيف ?َ وَ ،  هِ بِ   ولٌ عُ فْ مَ   بٍ صْ نَ   لِّ  حمََ ِيف   ونِ كُ ى السُّ لَ عَ   ِينٌّ بْ مَ   لٌ صِ تَّ مُ   ريٌ مِ : ضَ لِ وَّ اْألَ   الِ ثَ مِ  الْ ِيف   اءُ يَ الْ فَ ،  نَّ هُ ارَ زَ وَ   مْ هُ ارَ زَ وَ 
  . اذَ كَ هَ وَ ،  هِ بِ   ولٌ عُ فْ مَ   بٍ صْ نَ   لِّ  حمََ ِيف  ونِ كُ ى السُّ لَ عَ   ِينٌّ بْ مَ  لٌ صِ تَّ مُ  ريٌ مِ : ضَ اِين الثَّ 

 
 ٦٩ - ٦٨: انُ قَ رْ فُ الْ  )١(



  

٦٠  

ا مَ كُ ?َّ إِ وَ   لَ صَ وَ   كِ ?َّ إِ وَ   لَ صَ وَ   كَ ?َّ إِ وَ   لَ صَ  وَ ?َ ?َّ إِ وَ   لَ صَ وَ   يَ ?َّ : إِ وُ حنَْ ،  ضاً يْ أَ   اً ري مِ ضَ   رَ شَ ا عَ نَ ثْـ اِ   وَ هُ وَ ،  لِ عْ فِ الْ   نِ عَ   لٌ صِ فَ نْـ مُ وَ 
  ريٌ مِ ضَ   :يَ ?َّ إِ فَ ،  لَ صَ وُ   نَّ هُ ?َ إِ وَ   لَ صَ وَ   مْ هُ ?َّ إِ وَ   لَ صَ ا وَ مهَُ ?َّ إِ وَ   لَ صَ ا وَ هَ ?َّ إِ وَ   لَ صَ وَ   هُ ?َّ إِ وَ   لَ صَ وَ   نَّ كُ ?َّ إِ وَ   لَ صَ وَ   مْ كُ ?َّ إِ وَ   لَ صَ وَ 
  . ا ذَ كَ هَ وَ ، مٌ دَّ قَ مُ   هِ بِ   ولٌ عُ فْ مَ  بٍ صْ نَ  لِّ  حمََ ِيف  حِ تْ فَ ى الْ لَ عَ  ِينُّ بْ مَ   لٌ صِ فَ نْـ مُ 

 
ُ ّ

?
َّ???? : ?

ِق 
َ
ُمْطل

ْ
ُعوِل ا?

ْ
َمف

ْ
َمْصَدِر)   َباُب ا?

ْ
  (ا?

١٠١  
١٠٢  
١٠٣  
١٠٤  

اَء  ــَ ـــ ــــ ٌم جـــ ــْ ـــ ــــ َدُر ِاســـ ــــــــْ َدىَواْلَمصــــ ــــــــَ ا لــــ ــً ـــ ــــ   َ?لِثـــ
ِويِّ  ــَْ ــ ـــــ ــــ َىت حنـــ ــَ ــــ ــــ ـــــ لِّ فـ ـــــــُ ـــــ َدى كــــ ــَ ــ ـــــ ــــ َو لـــ ــْ ــ ـــــ ــــ   َوهـــ
هِ  ــِ ــــ ــــ ـــــ َظ ِفْعلـ ــْ ـــــ ـــــ َق َلفــــ ـــــــَ ـــــ ا َوافــــ ــَ ـــــ ـــــ َذاَك مــــ ـــــــَ ـــــ   فــــ
الَ  ــِ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ اُه بــــ ــَ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ٌق ِلَمْعنـ ــِ ــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ   َوَذا ُمَوافـــ

  

َدا   ــَ ـــ ــــ ـــــ ابُُه بــــ ــَ ـــ ــــ ـــــ ٍل َوِانِْتصــــ ــــــْ ـــــ ــــ رِيِف ِفعـــ ـــــْ ــــ ـــــ   َتصــــ
يٍّ  ــــــِ ــــ ـــــ ــــ ْنيَ َلْفظـــ ـــــــَ ـــــ ــــ ـــــ ا بـ ـــــــَ ـــــ ــــ ـــــ ِويِّ ، مـ ـــــــَ ـــــ ــــ ـــــ   َوَمْعنـ

ـــــَ  ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ِلِه»ـكـــ ـــْ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ   «زُْرتُُه ِزَ?رًَة ِلَفضــــ
ظٍ  ـــــْ ــــ ـــــ اِق َلفـ ــــــــَ ــــ ــــــَ ،  ِوفـــ ـــــ َذَال»ـكــــ ــــــَ ـــــ   «َفرِْحُت جــــ

  
 

ُ
??ْ

َّ???? : ?
  . رَ دَ صْ مَ الْ   فَ رَّ عَ  اذَ هلَِ ، اً ر دَ صْ مَ  الَّ إِ   ونُ كُ يَ  الَ وَ  قُ لَ طْ مُ الْ  ولُ عُ فْ مَ : الْ اءِ مسَْ اْألَ  تِ و?َ صُ نْ مَ  نْ مِ 
هُ رُ دَ صْ مَ الْ فَ  ?َْ ذِ الَّ   مُ سْ اْالِ   وَ :  ?َ ِيت ي  عُ ِيف   لِ عْ فِ الْ   يفِ رِ صْ تَ   دَ نْ عِ   ثاً لِ   ضَ وُ حنَْ ،  نيَ يِ وِ حْ النَّ   فِ رْ     ،  ?ًَ رْ ضَ   بُ رِ ضْ يَ   بَ رَ : 

اِ ذَ إِ فَ ،  رُ دَ صْ مَ الْ   وَ هُ   ?ًَ رْ ضَ فَ  مَ ِيف   وْ أَ   هِ لِ عْ فِ بِ   بَ صَ تَ نْـ ا    ،  قُ لَ طْ مُ الْ   ولُ عُ فْ مَ الْ   وَ هُ فَـ   هِ دِ دَ عَ   وْ أَ   هِ عِ وْ نَـ   نيِ يِ بْ تَـ   وْ أَ   هِ بِ   هِ يدِ كِ ْو تَـ لِ   اهُ نَ عْ  
  : انِ مَ سْ قِ   وَ هُ وَ 

  ظِ فْ  اللَّ ِيف  هُ لَ عْ فِ   قَ افَ وَ   هُ نَّ ِألَ   يٌّ ظِ فْ لَ   قٌ لَ طْ مُ   ولٌ عُ فْ مَ  :ةً رَ ?َ زِ فَ ، ةً رَ ?َ زِ   هُ تُ رْ : زُ وُ حنَْ ، هِ لِ عْ فِ   ظَ فْ لَ   قُ افِ وَ ي يُـ ذِ الَّ   وَ هُ : وَ يٌّ ظِ فْ لَ   - ا
  يٌّ ظِ فْ لَ   قٌ لَ طْ مُ  ولٌ عُ فْ مَ   :اً يملِ كْ تَ فَـ ،  ) ١( َّ نب� مب� زب رب� يئ� [...]  ُّ  :یالَ عَ تَـ   هِ لِ وْ قَ كَ َو ، هُ تُ رْ زُ  :وَ هُ وَ 
  . هِ رِ  آخِ ِيف   ةُ رَ اهِ الظَّ   ةُ حَ تْ فَ الْ   هِ بِ صْ نَ  ةُ مَ الَ عَ وَ   وبٌ صُ نْ مَ 

وَ يٌّ وِ نَ عْ مَ   -  ۲ يُـ ذِ الَّ   وَ هُ :  فِ َىن عْ مَ   قُ افِ وَ ي  اللَّ ِيف   هُ قَ افِ وَ يُـ   نْ أَ   ونَ دُ   هِ لِ عْ   فَ وُ حنَْ ،  ظِ فْ     :  الً ذَ جَ فَ ،  الً ذَ جَ   تُ حْ رِ : 
  . حُ رَ فَ الْ  :ی نَ عْ مبَِ   لَ ذَ اجلَْ   نَّ ِألَ ،  يٌّ وِ نَ عْ مَ   قٌ لَ طْ مُ   ولٌ عُ فْ مَ 

  
 

ُ ّ
?

َّ???? : ?
اِن 

َ
َمك

ْ
ْ?ِف ا?

َّ
َماِن َوالظ

َّ
ْ?ِف الز

َّ
  َباُب الظ

١٠٥  
١٠٦  
١٠٧  

َماِر (ِيف) ـــــْ ـــــ ى ِإضـ ـــــَ ـــــ وٌب َعلـ ــــُ ــــ ْرُف َمْنصـــ ـــــــَّ   الظــــ
َرى: ــــــَ ـــــ ـــــ ا ت ــــــَ ـــــ ُو مــــ ــــــــْ ــــ اِينُّ فـََنحـــ ـــــَ ــــ ـــــ ا الزَّمـ ــــــــَّ ــــ   َأمـــ

َرًة) مثَُّ  ــْ ــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ْدَوًة) َو(ُبكـ ــُ ـــــ ــــ ـــــ ــــ َداَو(غـــ ــَ ــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ   (غـ

ي   ــِ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ا يَفــــ ــــــــــ? ــــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ا َوَمَكانِيـــ ــــــــــ? ــــ ـــ ـــــ ـــ ــــ   َوزََمانِيـــ
َحَرا) ــَ ــــ ـــــ ــــ ـــــ َة) مثَُّ (سـ ــــــــَ ــــ ـــــ لــــ ْوَم) َو(اللَيـْ ــــــــَ ــــ ـــــ   (اَْليـــــ

ا ــً ـــــ ـــــ ا) َو(َوقْـتـ ـــــــً ـــــ ــَ أَ ، ِحينـ ــ ـــــ ــَ ًدا) َو(أَ بــــ ــــ ــــ   - َدا)مـــ

 
 ١٦٤: اءُ سَ النِّ  )١(



  

٦١  

١٠٨  
١٠٩  
١١٠  

َباَحا) ـــــــَ ـــــ ــــ ـــــ اًء) َأْو (صـ ــــــَ ــــ ـــــ ــــ ًة َمســـ ــَ ــ ـــــ ــــ ـــــ   َو(َعْتمــــ
َرا: ــــــُ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ُه اُذْكــــ ــــُ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ اِينُّ ِمثَالـ ــــــَ ــــ ـــــ ــــ ـــــ   مثَُّ اْلَمكــــ

ْوقَ  ـــــــَ ــــ تَ ، َو(فــــ ــَْ ــ ــــ ـــــ دَ ، حتـ ــْ ــ ــــ ـــــ عْ ، ِعنـ ـــــــَ ــــ   ِإزَاَءا، مـــ
  

تَـْعِمِل الْ  ــــــْ ـــــ اَفِاســــ ــَ ـــ ــــ ـــــ ْل َجنَاحـ ــــــــَ ــــ َر تـَنـــ ــــــــْ ــــ   - ِفكـــ
امَ  ـــــــَ ـــــ ــــ َف) َو(َورَا)، (َأمـــ ــْ ــ ـــــ ــــ ـــــ دَّاَم) َو(َخلـ ــُ ــ ـــــ ــــ ـــــ   قـ

اءَ  ـــــَ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ا، تِْلقـ ـــــــَ ـــــ ــــ ـــــ َذاَءا)، َمثَّ) َو(ُهنــــ ــــِ ـــــ ــــ ــــــ ـــــ   حـ
  

 
ُ

??ْ
َّ???? : ?

  تُ مْ : صُ وُ حنَْ ،  »: «ِيف يرِ دِ قْ ى تَـ لَ عَ  بَ صِ نُ   انٍ كَ مَ  وْ أَ  انٍ مَ زَ   مِ سْ اِ   لُّ كُ   وَ : هُ حاً الَ طِ صْ اِ وَ ، اءُ عَ وَ : الْ ةِ غَ  اللُّ ِيف  فُ رْ الظَّ 
  : انِ مَ سْ قِ   وَ هُ وَ ، مِ وْ يَـ  الْ ِيف  تُ مْ : صُ يْ أَ ، مَ وْ يَـ الْ 

  . صٌّ تَ خمُْ وَ   مٌ هَ بْـ : مُ انِ عَ وْ نَـ   وَ هُ وَ ، اِينُّ مَ الزَّ  -  ١
  . دٍ دَّ حمَُ   ْريُ غَ   مٌ هَ بْـ مُ  اءِ مسَْ اْألَ   هِ ذِ هَ   نَ مَ زَ  نَّ إِ ؛ فَ دَ مَ أَ وَ ، دَ بَ أَ ،  تَ قْ وَ وَ ، نيَ : حِ وُ حنَْ  مُ هَ بْـ مُ الْ فَ 
.  رِ جْ فَ الْ   وعِ لُ  طُ َىل إِ   سِ مْ الشَّ   وبِ رُ غُ   نْ مِ   ةَ لَ يْـ اللَّ وَ ،  سِ مْ الشَّ   وبِ رُ  غُ َىل إِ   رِ جْ فَ الْ   وعِ لُ طُ   نْ : مِ وَ هُ وَ ،  مَ وْ يَـ : الْ وُ حنَْ ،  صُّ تَ خْ مُ الْ وَ 

،  سِ مْ الشَّ   وعِ لُ طُ   َىل إِ   حِ بْ الصُّ   ةِ الَ صَ   نْ : مِ يَ هِ وَ ،  ةَ وَ دْ غُ وَ .  ريِ خِ اْألَ   لِ يْ اللَّ   ثِ لُ ثُـ   رُ آخِ   :وَ هُ وَ ،  ومٍ لُ عْ مَ   مٍ وْ يَـ   رَ حَ سَ   تَ دْ رَ ا أَ ذَ إِ   رَ حَ سَ وَ 
  . حِ بْ  الصُّ َىل إِ   رِ جْ فَ الْ  وعِ لُ طُ   نْ مِ  ارِ هَ النـَّ  لُ وَّ : أَ يَ هِ وَ ، ةَ رَ كْ بُ وَ 

،  اءً سَ مَ وَ .  قِ فَ الشَّ   ةِ وبَ بُ يْـ غَ   دَ عْ بَـ   لِ يْ اللَّ   نَ مِ   لُ وَّ اْألَ   ثُ لُ : الثـُّيَ هِ وَ ،  ةَ مَ تْ عَ وَ .  ا ذَ هَ   كَ مَ وْ ي يَـ لِ ي يَ ذِ الَّ   مِ وْ يَـ : الْ وَ هُ وَ ،  دَّ غَ وَ 
  . ارِ هَ النـَّ  لُ وَّ : أَ وَ هُ وَ ،  احَ بَ صَ وَ . ارِ هَ النـَّ   رِ  آخِ َىل إِ   رِ هُ الظُّ  نْ : مِ يَ هِ وَ 

ُ بَ يُـ لِ   صُّ تَ خْ مُ الْ وَ   اهَ نْـ مِ  مِ هَ بْـ مُ لْ ?ِ  كَ ?َ أَ   هُ نَّ : أَ يْ ) أَ ِفْكَر تـََنْل َجنَاحاً فَِاْستَـْعِمِل الْ : (هُ لُ وْ قَـ وَ    بُ صَ نْ تُـ   انِ مَ الزَّ  اءَ مسَْ أَ   نَّ أَ   كَ لَ   نيِّ
  . ةً صَّ تَ خمُْ   وْ أَ   ةً مَ هَ بْـ مُ  تْ انَ كَ   اءً وَ سَ   »«ِيف   ارِ مَ ضْ ى إِ لَ عَ 

  َىن عْ ا مبَِ مهَُ وَ ،  امَ دَّ قُ وَ   امَ مَ : أَ وُ حنَْ ،  اً مهَ بْ مُ   انَ ا كَ مَ   الَّ » إِ «ِيف   ارِ مَ ضْ ى إِ لَ عَ   انِ كَ مَ الْ   اءِ مسَْ أَ   نْ مِ   بُ صَ نْ يُـ   الَ : وَ اِينُّ كَ مَ الْ   -  ۲
  انِ كَ مَ لْ لِ   قَ وْ فَـ وَ ،  تِ يْ بَـ الْ   فَ لْ خَ   تُ نْ كُ :  وُ حنَْ ،  كَ لِ ذَ كَ   دٌ احْ  وَ َىن عْ ا مبَِ مهَُ وَ   اءَ رَ وَ وَ   فَ لْ خَ وَ ،  دِ جِ سْ مَ الْ   امَ مَ أَ   تُ سْ لَ : جَ وُ حنَْ ،  دٌ احِ وَ 
،  اءَ قَ لْ تِ وَ ،  ?ً ازَ وَ مُ  :يْ أَ ،  اءَ زَ إِ وَ  اعِ مَ تِ جْ ى اْالِ لَ عَ  لُّ دُ تَ   يَ هِ وَ  عَ مَ وَ ،  يبِ رِ قَ الْ   انِ كَ مَ لْ لِ   يَ هِ وَ   دَ نْ عِ وَ ،  قَ وْ فَـ   دُّ ضِ  يَ هِ وَ  تَ حتَْ وَ ، اِيل عَ الْ 
  . بَ انِ جَ  :يْ أَ ،  اءَ ذَ حِ وَ ، يبِ رِ قَ الْ  انِ كَ مَ لْ لِ   ةٌ ارَ شَ ا إِ نَ هُ وَ ،  يدِ عِ بَ الْ  انِ كَ مَ لْ لِ   ةٌ ارَ شَ إِ   َمثَّ وَ ،  لَ ابِ قَ مُ  :يْ أَ 
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َحاِل َباُب  
ْ
  ال

١١١  
١١٢  
١١٣  

بَـَهمْ  ــْ ــــ ـــــ ـــــ ا ِان ــَ ــــــ ــــ اِت َأْي ِلمـــ ـــَ ـــــ ــــ اُل لِْلَهيْـئـــ ــَْ ـــ ــــ ـــــ   احلـ
ــَ  ـــــ ــــ ا»ـكـــ ــَ ـــــ ــــ اِحًكا ُمبْـَتِهجـــ ــَ ـــــ ــــ ٌد ضـــ ــْ ــ ــــ ـــــ   «َجاَء زَيـ

َدا» ــِ ـــ ــــ ـــــ ًرا رَائــــ ــْ ـــ ــــ ـــــ ــُت َعمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ِين َلِقيـــ ــــــــَّ ــــ ـــــ   َو«ِإنـ

رٌ    ــِّ ـــــ ــــ ـــــ ا ُمَفســــ ــَ ــ ــــ ـــــ ــــ هـــ َتمْ  ِمنـْ ــَْ ـــــ ــــ ـــــ ُبُه ِاحنــــ ــْ ــ ــــ ـــــ ــــ   َوَنصـــ
َرَجا» ــــــْ ـــــ ــــ اَن ُمســـ ــَ ـــ ــــ ـــــ ٌرو احلِْصــــ ــــــْ ـــــ ــــ   َو«َ?َع َعمـــ

الَ  -  ــــــَ ِع اْلِمثـــ ــَ ــ َداَواِ ، فــــ ـــــِ ِرِف اْلَمَقاصــــ ــْ ـــــ   - عـ



  

٦٢  

١١٤  
١١٥  

َرةً  ــِ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ُه َنكـ ــــــُ ــــ ـــــ ــــ ـــــ احِ  - وََكْونـ ــَ ــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ   - َ? صـــ
الِ  ــَْ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ا ُذو احلــــ ــً ــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ وُن َغالِبـــ ــُ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ   َوالَ َيكـ

  

ـــــَِ  ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ َلًة جيـــ ـــــْ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ احِ بُ َوَفضـــ ـــــــَ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ    ?ِِتِّضـ
ِتْعَمالِ  ــــــــْ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ سـ ا ِيف اْالِ ـــــً ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ   ِإالَّ ُمَعرَّفــــ

  
  

 
ُ

??ْ
َّ???? : ?

  يَ فِ ا خَ مَ لِ   رُ سِّ فَ مُ الْ   مُ سْ اْالِ   وَ : هُ حاً الَ طِ صْ اِ وَ ،  رٍّ شَ   وْ أَ   ْريٍ خَ   نْ مِ   انُ سَ نْ اْإلِ ا  هَ يْـ لَ عَ   ونُ كُ  يَ ِيت الَّ   ةُ ئَ يْـ : اهلَْ ةِ غَ  اللُّ ِيف   الُ احلَْ 
  . و?ً جُ وُ  بُ صْ النَّ  هُ مُ كْ حُ وَ ، اتِ ئَ يْـ اهلَْ   نَ مِ  مَ هِ بْ تُـ سْ اِ وَ 

  وبٌ صُ نْ مَ   وَ هُ وَ  دٍ يْ زَ  نْ مِ  الٌ : حَ كاً احِ ضَ فَ ، اً جهِ تَ بْـ مُ  كاً احِ ضَ   دٌ يْ زَ  اءَ جَ : لِ وَّ اْألَ  الِ ثَ مِ الْ كَ   لِ اعِ فَ الْ  نَ مِ  االً حَ  ونُ كُ يَ   دْ قَ وَ 
  :  هُ لُ وْ قَـ   وَ هُ وَ ،  اِين الثَّ   الِ ثَ مِ الْ كَ   هِ بِ   ولِ عُ فْ مَ الْ   نَ مِ   االً حَ   ونُ كُ يَ   دْ قَ وَ ،  هِ رِ آخِ   ِيف   ةُ رَ اهِ الظَّ   ةُ حَ تْ فَ الْ   هِ بِ صْ نَ   ةُ مَ الَ عَ وَ 
حَ اً جرَ سْ مُ فَ ،  اً ج رَ سْ مُ   انَ صَ احلِْ   رٌ كْ بَ   عَ ?َ    ،  ولِ عُ فْ مَ الْ   وِ أَ   لِ اعِ فَ الْ   نَ مِ   االً حَ   ونُ كُ يَ   دْ قَ وَ   وبٌ صُ نْ مَ   انِ صَ احلِْ   نَ مِ   الٌ : 
لَ ِين نَّ إِ وَ :  هُ لُ وْ قَـ   وَ هُ وَ ،  ثِ الِ الثَّ   الِ ثَ مِ الْ كَ  لَ ِيف   ريِ مِ الضَّ   نَ مِ   االً حَ   ونَ كُ يَ   نْ أَ   لُ مِ تَ حيَْ   : اً د ائِ رَ فَـ ،  اً دائِ رَ   اً ر مْ عَ   يتُ قِ     ي  ذِ الَّ   يتُ قِ  
  نَ مِ   يٍّ عْ ى وَ لَ عَ   نْ كُ   :يْ أَ   )َفِع اْلِمثَاَل َوِاْعِرِف اْلَمَقاِصدَ : (الَ ا قَ ذَ هلَِ ،  ولٌ عُ فْ مَ   وَ ي هُ ذِ الَّ   اً ر مْ عَ   نْ مِ   االً حَ   وْ أَ ،  لٌ اعِ فَ   وَ هُ 
  . ةِ لَ ثِ مْ اْألَ  يدِ دِ عْ  تَـ ِيف  هُ دَ صِ قْ مَ  فْ رِ عْ اِ وَ   الِ ثَ مِ الْ 

  اً دائِ رَ وَ  اً جرَ سْ مُ وَ   اً جهِ تَ بْـ مُ وَ  كاً احِ ضَ  :نْ مِ   لٌّ كُ فَ ،  ةِ قَ ابِ السَّ  ةِ لَ ثِ مْ اْألَ كَ   ةً فَ رِ عْ مَ  يءُ جيَِ   الَ فَ ،  ةً رَ كِ نَ   ونَ كُ يَ   نْ أَ  الِ  احلَْ ِيف   بُ جيَِ وَ 
  . باً الِ غَ   هُ نْ عَ   ِينَ غْ تَـ سْ يَ وَ  يهِ فِ  ةً دَ مْ عُ   يءُ جيَِ   الَ فَ  مِ الَ كَ الْ  ِيف  ةً لَ ضْ فَ   ونَ كُ يَ   نْ أَ   بْ جيَِ وَ ،  ةٌ رَ كِ نَ 

  لِ وَّ اْألَ   الِ ثَ مِ ي الْ فِ فَ ،  ةً فَ رِ عْ مَ   بِ الِ غَ الْ   ِيف   ونُ كُ يَ   الِ احلَْ   بَ احِ صَ   نَّ أَ   :يْ أَ   )... الِ و احلَْ ذُ   باً الِ غَ   ونُ كُ يَ   الَ وَ : (هُ لُ وْ قَـ وَ 
  الُ ثَ مِ الْ وَ ،  مِ الالَّ وَ   فِ لِ ْألَ ?ِ   فٌ رَّ عَ مُ   وَ هُ وَ ،  انَ صَ : احلِْ الِ احلَْ   بُ احِ  صَ اِين الثَّ   الُ ثَ مِ الْ وَ ،  ةٌ فَ رِ عْ مَ   وَ هُ فَـ   مٌ لَ عَ   وَ هُ وَ ،  دٌ يْ : زَ الِ احلَْ   بُ احِ صَ 
  . ةٌ فَ رِ عْ مَ  وَ هُ فَـ  مٌ لَ عَ   وَ هُ و وَ رٌ مْ عَ  ا مَّ إِ وَ ، ةٌ فَ رِ عْ مَ  يَ هِ فَ  ريٌ مِ ضَ  يَ هِ وَ  يتُ قِ  لَ ِيف  اءُ ا التَّ مَّ إِ   :الِ احلَْ  بُ احِ صَ  ثُ الِ الثَّ 
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َّ
  َباُب الت

١١٦  
١١٧  
١١٨  

ٌم  ـــــــْ ــــ ـــــ بَـَهمْ ِاسـ ــــْ ــــ ـــــ ـــــ ِد ِان ــــَ ــــ ـــــ ا قــــ ـــــَ ـــــ ــــ ٌ ِلمـــ نيِّ ـــــَ ـــــ ــــ   ُمبـــ
ا» َفاِ  ــــً ٌد نـَْفســـ ــْ ــ ــ اَب زَـي ـــَ ْد طــــ ــَ ْل: «قـــــ ـــُ ْب َوقــــ ــِ   ْنصـــــ

ٍرو َأَ?» ــــــْ ــــ ـــــ ْن َعمـ ـــِ ـــــ ــــ َرُم مـــ ـــــْ ــــ ـــــ ٌد َأكـ ــِ ــــ ـــــ   َو«َخالــــ
  

مْ    ــِ ـــــ ـــــ ــٍز ُوسـ ـــــ ـــ ِم َمتْيِيـــ ــْ ــــ ــــ ــذََّواِت ?ِِســـ ــــــــ َن الـــ ــِ ــــ ــــ   مـــ
ا» ــً ــــ ـــــ ــــ ـــــ وَن فـَْلســــ ــُ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ِه َأْربـَعـــ ــْ ـــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ   َو«ِيل َعلَيـ
ا ــــــــَ ــــ ـــــ ــــ ْد َوَجبـــ ـــــَ ــــ ـــــ ــــ ـــــ َرًة قـ ـــــِ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ُه َنكـ ــــــُ ـــــ ــــ ــ ــــ   وََكونـــ

  
 

ُ
??ْ

َّ???? : ?
  . اتِ وَ الذَّ وَ  ةِ بَ سْ النِّ   نَ مِ  مُ هِ بْ تُـ سْ ا اِ مَ  رُ سِّ فَ يُـ   يذِ الَّ  مُ سْ اْالِ  وَ : هُ حاً الَ طِ صْ اِ وَ ، ريُ سِ فْ التـَّ   وِ أَ   نيُ يِ بْ التـَّ   وَ هُ   :ةِ غَ  اللُّ ِيف  يزُ يِ مْ التَّ 



  

٦٣  

  الً وَّ حمَُ   ونُ كُ يَ   دْ قَ وَ ،  دٍ يْ زَ   سُ فْ نَـ   تْ ابَ : طَ لُ صْ اْألَ وَ ،  لٍ اعِ فَ   نْ عَ   لٌ وَّ حمَُ   وَ هُ وَ   يزٌ يِ متَْ   :ساً فْ نَـ فَـ ،  اً س فْ نَـ   دٌ يْ زَ   ابَ طَ :  وُ : حنَْ لُ وَّ اْألَ فَ 

قـَْولِهِ ،  ولِ عُ فْ مَ الْ   نِ عَ  غَ ِيف   يرُ دِ قْ التـَّ فَ ،  )١( َّ ىت [...]  نب مب زب ُّ  : تـََعاَىل   َحنُْو      :آنِ رْ قُ الْ   ْريِ  
  . اً اءمَ  ءُ ?َ اْإلِ  َألَ تَ مْ : اِ وُ حنَْ ،  ءٍ يْ شَ   نْ عَ   لُ وَّ حيَُ   الَ   دْ قَ وَ ،  ضِ رْ اْألَ   ونَ يُ  عُ ?َ رْ جَّ فَ 

  :تـََعاَىل   َحنُْو قـَْولِهِ وَ ،  وبٌ صُ نْ مَ  يزٌ يِ : متَْ اً سلَ فَ فَـ ،  ساً لَ فَـ  ونَ عُ بَـ رْ أَ   هِ يْ لَ  عَ ِيل :  وُ حنَْ ،  دِ دَ عَ الْ  يزِ يِ مْ تَ كَ   اتِ الذَّ   يزُ يِ : متَْ يْ : أَ اِين الثَّ وَ 

  . وبٌ صُ نْ مَ  يزٌ يِ : متَْ اً بكَ ْو كَ فَ ،  )٢( َّ خف [...]  جع مظ حط مض خض [...]  ُّ

:  نْ مِ   لٌّ كُ فَ ،  ةِ قَ ابِ السَّ  ةِ لَ ثِ مْ  اْألَ ا ِيف مَ كَ ،  يحِ حِ الصَّ   ىلَ عَ   بُ جيَِ   ةٌ رَ كِ نَ   يزِ يِ مْ التَّ   نُ وْ كَ   :يْ ) أَ وََكونُُه نَِكَرًة َقْد َوَجبَا(  :هُ لُ وْ قَـ 
  . ةٌ رَ كِ نَ  ثِ الِ الثَّ  الِ ثَ مِ  الْ ِيف  ?ً أَ وَ ، اِين الثَّ   الِ ثَ مِ الْ  ِيف  اً س لَ فَـ وَ ، لِ وَّ اْألَ  الِ ثَ مِ  الْ ِيف  اً سفْ نَـ 
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وً  ــِ ــ ـــــ ْريَ) َو(سـ ــَ ــــ ) َو(غــــ وً ، ى(ِإالَّ ــُ ــ ـــــ َوا، ىسـ ــــَ ـــــ   سـ
بُ  ــَ ـــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ َو ُموجـ ــــــــْ ــــ ـــــ ــــ َالُم َمتَّ َوهـــ ـــــَ ــــ ـــــ ــــ ـــــ   ِإَذا اْلكـ

اَم الْ  ــــــَ ــــ ـــــ وُل: «قـ ـــــــُ ـــــ وْ تـَقــــ ــــَ ـــــ ــــ َرا»قـــ ــْ ــ ـــــ ــــ   ُم ِإالَّ َعمـــ
اَوِإْن  ــَ ــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ اٍم ُحلِّيــــ ـــــََ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ٍي َومتـــ ـــــــْ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ   بِنَـفـ

ـــــَ  ــــ ـــــ اِلُح»ـكــــ ـــــَ ــــ ـــــ ٌد ِإالَّ صــــ ـــَ ـــــ ــــ ـــــ ْم َأحـ ـــــُ ــــ ـــــ   «َملْ يـَقــــ
ــَ  ـــ ــــ ـــــ ىَأْو كــــ ــَ ــــ ـــــ ــــ ُه َعلـــ ــْ ــــ ـــــ ــــ ا فََأْعرِبـــ ــً ــــــ ــــ ـــــ   اَن َ?ِقصـ

ـــــَ  ــــ ـــــ َدى ـكـ ــــــــَ ــــ ٌد» الَّ إِ «َما هـــ ـــَّ ـــــ ــــ ا، ُحمَمـــ ــــــــَ ــــ   َو«مـــ
رِ  ــْ ــــ ـــــ ْوَم احلَْشـ ــَ ــــــ ـــــ ُد ي ــْ ــــــ وُذ اْلَعبــــ ــُ ــــ ـــــ ْل يـَلـ ــَ ــــــ   َو«هــــ
َوى ـــِ ـــــ ْريُ) َو(سـ ــَ ــــ تَـثْـنَـْتُه (غـــ ـــْ ـــــ ا ِاسـ ـــَ ـــــ ُم مـ ــْ ــــ   َوُحكـــ

ْب َأِو َواِ  ــــــِ ــِ ْنصـ ــ ا بـــ ــَ ــ ُرْر مـــ ــْ ــــ َداـُاجـ ــَ ــ   (َحاَشا) َو(عـــ
هْ  ــــــَّ ـــــ ــــ ا اْلِفْعِليـــ ــَِ ـــــ ــــ ـــــ ِب ?ـ ـــــْ ــــ ـــــ ِة النَّصــــ ــَ ـــ ـــــ ــــ   ِيف َحالـــ
َرا» ــَ ــ ـــــ ا َجْعفـ ــــــَ ْوُم َحاشــــ ـــــــَ اَم اْلقـــ ــــــَ وُل: «قــــ ــــــُ   تـَقــــ

  

الَ    ــــَ َوى، خـــ ـــــَ ِتثْـَنا حـــ ــــْ ا) اْالِســـ ــــَ َدا) َو(َحاشـــ ـــَ   عــــ
بُ  ــــــــَ ) يـُْنصــــ ِد (ِإالَّ ــــــْ ـــــ ْن بـَعـ ـــــِ ــــ ى مـــ ــــــَ ـــــ ا أَتـ ــــــــَ   َفمــــ
َرا» ــْ ــ ـــــ ــــ ـــــ اُس ِإالَّ َبكــــ ـــــــَّ ـــــ ــــ ـــــ ْد َأَ?ِين النـ ــــَ ـــــ ــــ ـــــ   َو«قــــ

ِدلْ فَأَ  ـــــْ ــــ تَـْثِنَيا بـــ ــْ ـــ ــــ يْء ُمســـ ــِ ـــ ــــ ِب جـــ ــــــــْ   َأْو ِ?لنَّصــــ
اِلحُ  ـــــَ ــــ ـــــ َذْيِن صـ ــِ ـــــ ــــ َو لـــ ــْ ـــــ ــــ اِحلًا» فـَهـــ ــَ ـــــ ــــ   َأْو «صـــ
الَ  ــَ ــــ ــــ ــِه اْلَعمـــ ــ ـــ ـــ ُب ِفيـــ ــِ ــــ ــــ ا يُوجـــ ــَ ــــ ــــ ِب مـــ ــَ ــ ـــــ   َحســــ

اِطرِ  ــَ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ْدتُّ ِإالَّ هللاَ فـ ـــــَ ــــ ـــــ ــــ َما» َعبـــ ــَّ ــــ ـــــ ــــ ـــــ   السـ
ِر» ــــــــَ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ِفْيِع اْلَبشـ ــــــــَ ــــ ـــــ ــــ ـــــ َد شـ ــــــــَْ ــــ ـــــ ــــ ـــــ   ِإالَّ ?َِمحـ

ًوى ـــــُ ــــ ـــــ َوى، سـ ــــــِ ـــــ رَّ الَ ســــ ــــــَُ ـــــ َواٌء) َأْن جيــــ ـــــَ ــــ ـــــ   سـ
ِد  ـــــَ ــــ ـــــ الَ) قــــ ــَ ـــ ــــ ـــــ َداخــــ ـــِ ـــــ ــــ ـــــ َتُه ُمْعَتقـ تَـثْـنَـيـْ ـــْ ـــــ ــــ ـــــ   ِاسـ

ــَْ  ــــ ــــ ـــــ ــــ ِة اجلـــ ــَ ــ ـــــ ــــ ـــــ هْ َوَحالــــ ــــَّ ـــــ ــــ ـــــ ا اْحلَْرِفيــــ ــَِ ــــ ــــ ـــــ ــــ   رِّ ?ـــ
ٍر» ــَ ـــــ َرا - َأْو «َجْعفـ ـــَ ـــــ ا َتْظفـ ـــــَ ْس ِلَكْيمــــ ــــــِ   - َفقـــ
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،  لِ اخِ الدَّ   ةَ لَ زِ نْ مَ   الً زَّ نَـ مُ   وْ أَ   الً اخِ دَ   انَ ا كَ ا مَ ا?َِ وَ خَ أَ   ىدَ حْ إِ   وْ أَ   الَّ ?ِِ   اجُ رَ خْ : اْإلِ حاً الَ طِ صْ اِ وَ ،  اجُ رَ خْ : اْإلِ ةِ غَ  اللُّ ِيف   اءُ نَ ثْـ تِ سْ اْالِ 
  : تٍ االَ حَ  ثُ َال ثَ  هُ لَ   الَّ  ?ِِ َىن ثْ تَـ سْ مُ الْ وَ 

  نْ  مِ ِيت ي ?َْ ذِ الَّ فَ   هِ هِ بْ شِ   وْ أَ   يٍّ فْ نَـ بِ   قْ بَ سْ يُ   ملَْ   نْ ?َِ   اً بوجَ مُ ،  هُ نْ  مِ َىن ثْ تَـ سْ مُ الْ   رَ كِ ُذ   نْ ?َِ   اً م?َ   الَّ إِ   لَ بْ قَـ   مُ الَ كَ الْ   انَ ا كَ ذَ إِ   -  ١
  هُ نْ مِ  ینَ ثْـ تَـ سْ مُ الْ  رَ كَ ذَ  هُ نَّ ِألَ ، بٌ وجِ مُ  مٌّ ?َ  مٌ الَ كَ   مُ وْ قَ الْ  امَ قَ فَـ ،  اً ر مْ عَ  الَّ إِ   مُ وْ قَ الْ  امَ : قَ وُ حنَْ ،  و?ً جُ وُ  بُ صَ نْ  يُـ َىن ثْ تَـ سْ مُ الْ  وَ هُ وَ  الَّ إِ  دِ عْ بَـ 
  :كَ لِ ذَ كَ َو   هِ رِ  آخِ ِيف   ةُ رَ اهِ الظَّ   ةُ حَ تْ فَ الْ  هِ بِ صْ نَ   ةُ مَ الَ عَ وَ   الَّ ?ِِ   وبٌ صُ نْ مَ  ینَ ثْـ تَـ سْ : مُ اً ر مْ عَ فَـ ، هِ هِ بْ شِ  وْ أَ   يٍّ فْ نَـ بِ   قْ بَ سْ يُ   ملَْ وَ ، مُ وْ قَ الْ   :وَ هُ وَ 
  . اً ر كْ بَ  الَّ إِ   اسَ  النَّ ِين ?َ أَ   دْ قَ 

  نْ ?َِ   اً م?َ   انَ كَ َو ،  يٍّ فْ نَـ   قَ بَ سَ   :يْ أَ ،  ا? يفِ نْ مَ   الَّ إِ   لَ بْ قَـ   مُ الَ كَ الْ   انَ ا كَ ذَ إِ   :يْ ) أَ اً ي لِّ حُ   امٍ متََ وَ   يٍّ فْ نَـ بِ   نْ إِ وَ (  :هُ لُ وْ قَـ   وَ هُ وَ   -  ٢
  : انِ هَ جْ وَ  ینَ ثْـ تَـ سْ مُ الْ  ِيف  ذٍ ئِ ينَ حِ  كَ لَ فَـ ،  هُ نْ  مِ َىن ثْ تَـ سْ مُ الْ  رَ كِ ذُ 

 نْ مِ  لٌ دَ بَ   حٌ الِ صَ فَ  حٌ الِ صَ  الَّ إِ   دٌ حَ أَ   مْ قُ يَـ  : ملَْ وُ حنَْ ،  هُ نْ  مِ َىن ثْ تَـ سْ مُ الْ  نَ مِ  الً دَ بَ   ینَ ثْـ تَـ سْ مُ الْ  ونَ كُ يَ  نْ : أَ يْ أَ ،  الُ دَ بْ : اْإلِ لُ وَّ اْألَ 
  . يٌّ فِ نْ مَ  مٌّ ?َ  الَّ إِ   لَ بْ قَـ   مُ الَ كَ الْ وَ ،  وعٌ فُ رْ مَ   وعِ فُ رْ مَ الْ  لُ دَ بَ وَ ، دٌ حَ أَ 

  . وبٌ صُ نْ مَ   ینَ ثْـ تَـ سْ : مُ اً احلِ صَ فَ ، اً احلِ صَ   الَّ إِ   دٌ حَ أَ   مْ قُ يَـ   : ملَْ وُ حنَْ ،  اءِ نَ ثْـ تِ سْ ى اْالِ لَ عَ  بُ صْ : النَّ اِين الثَّ 
،  هِ هِ بْ شِ   وْ أَ   يٍّ فْ نَـ بِ   اً وقبُ سْ مَ   الَّ إِ   ةِ الَ احلَْ   هِ ذِ هَ   ِيف   ونُ كُ يَ   الَ وَ ،  هُ نْ  مِ َىن ثْ تَـ سْ مُ الْ   رْ كَ ذْ يُ   ملَْ   نْ ?َِ   اً صقِ ?َ   مُ الَ كَ الْ   انَ ا كَ ذَ إِ   -  ٣

حِ مَّ سَ يُ وَ  ?ِ ذٍ ئِ ينَ ى  بَـ مَ   بُ رَ عْ يُـ فَـ ،  غِ رَّ فْ مُ الْ   ءِ ناَ ثْ تِ سْ ْالِ :  حيَْ مَ   بِ سَ ِحبَ   الَّ إِ   دَ عْ ا  فَ َىل إِ   اجُ تَ حيَْ   انَ كَ   نْ إِ فَ ،  الَّ إِ   لَ بْ قَـ   نْ مِ   اجُ تَ ا      لٍ اعِ  
    تُ دْ بَ ا عَ : مَ وُ حنَْ ،  والً عُ فْ مَ   بَ رِ عْ أُ   ولٍ عُ فْ  مَ َىل إِ   اجُ تَ حيَْ   انَ كَ   نْ إِ وَ ،  ىدَ هَ   لُ اعِ فَ   دٌ مَّ حَ مُ فَ   دٌ مَّ حمَُ   الَّ إِ   ى دَ ا هَ : مَ وُ حنَْ ،  الً اعِ فَ   بَ رِ عْ أُ 
:  دَ محَْ ?َِ ،  دَ محَْ ?َِ   الَّ إِ   رِ شْ احلَْ   مَ وْ يَـ   دُ بْ عَ الْ   وذُ لُ يَـ   لْ : هَ وُ حنَْ ،  كَ لِ ذَ كَ   بَ رِ عْ أُ   هِ بِ   قُ لَّ عَ تَـ يَـ   ورٍ رُ جمَْ وَ   ارٍّ جَ   َىل إِ   اجُ تَ حيَْ   انْ كَ   نْ إِ وَ ،  هللاَ   الَّ إِ 

  . هُ نْ  مِ َىن ثْ تَـ سْ مُ الْ  رْ كَ ذْ يُ   مْ لَ فَـ ،  صٌ قِ ?َ  ةِ ثَ الَ الثَّ  ةِ لَ ثِ مْ اْألَ   ِيف  الَّ إِ  لَ بْ قَـ  مَ الَ كَ الْ  نَّ أَ  ظُ حِ الَ تُ  تَ نْ أَ وَ ،  وذُ لُ يَـ بِ   قٌ لِّ عَ تَـ مُ  ورٍ رُ جمَْ وَ  ارٍّ جَ 
بِ َىن ثْ تَـ سْ مُ الْ   ا مَّ أَ  قَ وُ حنَْ ،  هِ يْ لَ إِ   ا هَ تِ افَ ضَ ?ِِ   اً ور رُ جمَْ   ونَ كُ يَ   نْ أَ   هُ مُ كْ حُ فَ ،  اءً وَ سَ وَ   یوَ سِ وَ   یوَ سَ وَ   ْريِ غَ     ،  دٍ يْ زَ   ْريَ غَ   مُ وْ قَ الْ   امَ : 

  . و رٍ مْ ى عَ وَ سِ  اسُ النَّ  اءَ جَ وَ 
(هُ لُ وْ قَـ وَ  ِحبَ مَ   رْ رُ جْ اُ   وِ أَ   بْ صِ نْ اِ وَ :  أَ ...اشَ ا  لَ يْ )  الْ ِيف   كَ :  النَّ دَ عَ وَ   الَ خَ وَ   اشَ ِحبَ   ینَ ثْـ تَـ سْ مُ     ، رِّ اجلَْ   وِ أَ   بُ صْ ا 

  ا،  ?َِ   ورٌ رُ جمَْ   اهَ دَ عْ ا بَـ مَ وَ   ،وفٌ رُ ا حُ ?ََّ أَ   دْ قِ تَ عْ اِ فَ   تَ رْ رَ ا جَ ذَ إِ ، وَ تٍ والَ عُ فْ ا مَ ?َِ   تِ و?َ صُ نْ مَ الْ وَ   ،الٌ عَ فْـ ا أَ ?ََّ أَ   دْ قِ تَ عْ اِ فَ   تَ بْ صَ ا نَ ذَ إِ فَ 
  هِ بِ   ولٌ عُ فْ مَ   اً ر فَ عْ جَ وَ   ِرتٌ تَ سْ مُ   ريٌ مِ ضَ   لُ اعِ فَ الْ ، وَ حِ تْ فَ الْ   ىلَ عَ   ِينٌّ بْ مَ   اضٍ مَ   لٌ عْ : فِ اشَ حَ ، فَ اً ر فَ عْ جَ   اشَ حَ   مُ وْ قَ ام الْ قَ :  تَ لْ ا قُـ ذَ إِ فَ 
  ِيف   ةُ رَ اهِ الظّ   ةُ رَ سْ كَ الْ   هِ رِّ جَ   ةُ مَ الَ عَ وَ   ورٌ رُ : جمَْ رٍ فَ عْ جَ ، وَ رٍّ جَ   فُ رْ : حَ اشَ حَ ، فَ رٍ فَ عْ جَ   اشَ حَ قَاَم اْلَقْوُم    : تَ لْ ا قُـ ذَ إِ ، وَ وبٌ صُ نْ مَ 

  . هِ رِ آخِ 
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ــــــِ  ـــــ ــــ ْب بـــ ــــــــِ ــــ ـــــ الَ ـِاْنصـ ـــــِ ــــ ـــــ ًرا ُمتَّصــــ ــــــَّ ـــــ ــــ   (الَ) ُمَنكـــ
اَن  ـــــــَ ــــ ـــــ ــــ وُل: «الَ ِإميـــ ـــــــُ ــــ ـــــ ــــ ْرَ?ِب»تـَقـــ ـــــُ ـــــ ــــ ـــــ   لِْلمــــ

الُ  ــَْ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ مهـ َراُر َواْإلِ ــْ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ـــــ ُب التَّكـ ــَِ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ   َوجيـــ
ِرو ـــــــْ ـــــ ــــ اِل: «الَ ِيف َعمـــ ـــــَ ــــ ـــــ وُل ِيف اْلِمثــــ ـــــُ ــــ ـــــ   تـَقــــ
َلهْ  ــِ ــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ رََّرْت ُمتَّصــــ ــَ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ اَز ِإْن َتكـــ ــَ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ   َوجـــ

ا ـــــَ ــــ ـــــ ــــ ـــــ دَّ ِلَربِّنـ ـــــِ ــــ ـــــ ــــ ـــــ وُل: «الَ ضـ ـــُ ـــــ ــــ ـــــ ــــ   َوالَ ، تـَقـــ
  

َرْدتَّ (َال)   ــْ ـــ ـــــ ـــــ ِويٍن ِإَذا َأف ــْ ـــ ـــــ ِري تـَنــــ ــَ ــ ــــ ـــــ ْن غـ ــِ ـــــ ــــ   مـــ
ـــــــْ  ــــ ـــــ ُه: «الَ رَيــــ ـــــُ ـــــ ــــ ـــــ اِب»َوِمثْـلـ ــَ ــ ــــ ـــــ ــــ   َب ِيف اْلِكتـــ

ـــََ  ـــــ ــــ ـــــ الُ هلــــ ـــــَ ــــ ـــــ ــــ َع ِاْنِفصـــ ـــَ ـــــ ــــ ـــــ ا َوقــــ ــَ ــــ ـــــ ــــ ـــــ   ا ِإَذا مـ
لٌ  ــُْ ــ ــــ ـــــ حٌّ َوالَ خبـ ــُ ـــ ـــــ تـُْقِري»، شــــ ــْ ـــ ـــــ ا ِاســــ ــَ ـــ ـــــ   ِإَذا مــــ

ا ــَُ ــــــ ــــ ـــــ ــــ هْ ، ِإْعَماهلـــ ــَ ــــــ ــــ ـــــ ــــ وَن ُمْهَملـــ ــُ ــــ ـــــ ــــ ـــــ   َوَأْن َتكــــ
ِاقْـَبالَ  ــــــَ ـــــ ــــ ٍع فـــ ـــــْ ــــ ـــــ ْن ?َِْت ِبَرفــــ ـــــَ ــــ ـــــ دَّ» َومــــ ـــِ ـــــ ــــ ـــــ   نـ

  

 
ُ
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تَـ ِيت الَّ   يَ هِ وَ   سِ نْ جِ لْ لِ   ةُ يَّ افِ النَّ   الَ   بُ ا ?َ ذَ هَ    كَ لِ ذَ لِ   طُ رتََ شْ يُ وَ   َربَ اخلَْ   عُ فَ رْ تُـ وَ   أَ دَ تَ بْـ مُ الْ   بُ صَ نْ تُـ فَـ ،  اا?َِ وَ خَ أَ وَ   نَّ إِ   لَ مَ عَ   لُ مَ عْ  
  : انِ طَ رْ شَ 

  . ةً رَ كِ ا نَ هَ مسُْ اِ   ونَ كُ يَ   نْ أَ   -  ١
  . لٌ اصِ ا فَ مَ هِ نِ يْ بَـ  لُ صِ فْ يَـ  الَ ا فَ ?َِ   الً صِ تَّ مُ   ونَ كُ يَ   نْ أَ   -  ۲
،  سِ نْ جِ لْ لِ   ةٌ يَ فِ ?َ   :الَ فَ ،  بِ ?َ رْ مُ لْ لِ   انَ ميَ إِ   : الَ وُ حنَْ ،  » «الَ   رُ رَ كَ تَ تَـ   الَ   نْ أَ   وَ هُ وَ ،  ثٌ لَ ?َ   طٌ رُ ا شُ هَ لِ مَ عَ   وبِ جُ وُ لِ   طُ رتََ شْ يُ وَ 

:  وَ هُ وَ  ا هَ مسَْ اِ   نَّ أَ   ظُ حِ الَ تُ   تَ نْ أَ فَ ،  ربٌَ خَ  عٍ فْ رَ   لِّ  حمََ ِيف  ورٌ رُ جمَْ وَ   ارٌّ : جَ بِ ?َ رْ مُ لْ لِ وَ ،  بٍ صْ نَ  لِّ حمََ   ِيف  حِ تْ فَ ى الْ لَ عَ   ِينٌّ بْ ا مَ هَ مسُْ : اِ انَ ميَ إِ وَ 
  . » الَ «   رْ رَ كَ تَ تَـ   ملَْ وَ ،  ا?َِ   لٌ صِ تَّ مُ  هُ نَّ أَ وَ ، ةٌ رَ كِ » نَ انَ ميَ «إِ 

  لِّ  حمََ ِيف   حِ تْ فَ ى الْ لَ عَ   ا? ينِ بْ مَ   ونُ كُ يَ   ذٍ ئِ ينَ حِ فَ ،  افِ ضَ مُ لْ ?ِ   يهاً بِ شَ   الَ وَ   اً افضَ مُ   سَ يْ لَ   :يْ أَ ،  اً درَ فْ » مُ «الَ   مُ سْ اِ   انَ ا كَ ذَ إِ   :يهٌ بِ نْ تَـ 
  . و?ً صُ نْ مَ  انَ كَ   افِ ضَ مُ لْ ?ِ  اً يهبِ شَ  وْ أَ اً  افضَ مُ  انَ كَ ا  ذَ إِ وَ ، بٍ صْ نَ 

»  «الَ   رَ رَ كَ تُ   نْ أَ   ذٍ ئِ ينَ حِ   بُ جيَِ   : يْ أَ   )... َوجيَُِب التَّْكَراُر َواْإلِْمهَالُ : (هُ لُ وْ قَـ   وَ هُ فَـ   لٌ اصِ ا فَ هَ مسِْ اِ » وَ «الَ   ْنيَ بَ   لَ صَ فَ   نْ إِ فَ 

 مل� خل� حل� جل� مك� لك� خك� ُّ  : تـََعاَىل   َحنُْو قـَْوِلهِ وَ ،  لٌ خبُْ   الَ وَ   حٌّ شُ   رٍ كْ  بَ ِيف   الَ :  وُ حنَْ ،  لُ مَ عَ الْ   ا ذَ هَ   لُ مَ عْ ـتَ   الَ ا فَ هَ لَ مِ ?ُْ   نْ أَ وَ 
  أٌ دَ تَ بْـ : مُ حٌّ شُ وَ ،  مٌ دَّ قَ مُ   ْربٌ خَ   عٍ فْ رَ   لِّ  حمََ ِيف   ورٌ رُ جمَْ وَ   ارٌّ جَ   :رٍ كْ بَ   ِيف وَ ،  ةٌ لَ مَ هْ مُ   سِ نْ جِ لْ لِ   ةٌ يَ فِ : ?َ الَ ،  مِ اظِ النَّ   الِ ثَ ي مِ فِ فَ   ، ) ١( َّ هل�

  أِ دَ تَ بْـ مُ الْ   َربُ خَ  هِ يْ لَ عَ   لُّ دُ يَ  وفٌ ذُ حمَْ   هُ ربَُ خَ وَ  وعٌ فُ رْ مَ  أٌ دَ تَ بْـ : مُ لٌ خبُْ وَ ،  ضاً يْ أَ   ةٌ لَ مَ هْ مُ  سِ نْ جِ لْ لِ   ةٌ يَ فِ ?َ  :الَ وَ ، فٍ طْ عَ   فُ رْ حَ  اوُ وَ الْ وَ  رٌ خَّ ؤَ مُ 
  . لِ وَّ اْألَ 

 
 ٤٧: اتُ افَ الصَّ  )١(
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  . الُ مهَْ اْإلِ وَ   الُ مَ عْ اْإلِ : انِ تَ الَ حَ   ذٍ ئِ ينَ حِ  كَ لَ فَـ ،  ا?َِ   الً صِ تَّ ا مُ هَ مسُْ اِ   انَ كَ » َو الَ «  تْ رَ رَّ كَ تَ   نْ إِ وَ 

قـَْولِهِ ،  دَّ نِ   الَ ا وَ نَ بِّ رَ لِ   دَّ ضِ   الَ :  وُ حنَْ ،  الُ مَ عْ اْإلِ فَ     من خن� حن جن يم� ىم� [...] ُّ  :تـََعاَىل   َحنُْو 
  ورٌ رُ جمَْ وَ   ارٌّ ا: جَ نَ بِّ رَ لِ وَ ،  بٍ صْ نَ   لِّ  حمََ ِيف   حِ تْ فَ ى الْ لَ عَ   ِينٌّ بْ ا مَ هَ مسُْ : اِ دَّ ضِ ،  سِ نْ جِ لْ لِ   ةٌ يَ فِ ?َ   :»«الَ وَ ،  )١( َّ ِّ [...] جهين� ىن

حمََ ِيف  حَ اوُ وَ الْ وَ ،  َربٌ خَ   عٍ فْ رَ   لِّ   اِ دَّ نِ وَ ،  سِ نْ جِ لْ لِ   ةٌ يَ فِ ?َ   :» «الَ وَ ،  فٍ طْ عَ   فُ رْ :  مَ هَ مسُْ :  الْ لَ عَ   ِينٌّ بْ ا  حمََ ِيف   حِ تْ فَ ى    ،  بٍ صْ نَ   لِّ  
  . وَىل اْألُ  ربَُ خَ  هِ يْ لَ عَ   لُّ دُ يَ   وفٌ ذُ حمَْ   ةِ يَ انِ » الثَّ «الَ   َربُ خَ وَ 

وَ نَ بِّ رَ لِ   دٌّ ضِ   الَ :  وُ حنَْ ،  الُ مهَْ اْإلِ وَ  قـَْولِهِ وَ ،  دٌّ نِ   الَ ا      ،) ٢( َّ حئ جئ يي ىي ني مي [...] ُّ  :تـََعاَىل   َحنُْو 

?َ الَ « ـ فَ  مُ دٌّ ضِ وَ ،  ةٌ لَ مَ هْ مُ   سِ نْ جِ لْ لِ   ةٌ يَ فِ »  حمََ ِيف   ورٌ رُ جمَْ وَ   ارٌّ جَ :  ا نَ بِّ رَ لِ وَ ،  وعٌ فُ رْ مَ   أٌ دَ تَ بْـ :  حَ اوُ وَ الْ وَ ،  َربٌ خَ   عٍ فْ رَ   لِّ     ،  فٍ طْ عَ   فُ رْ : 
  . لِ وَّ اْألَ  أِ دَ تَ بْـ مُ الْ   َربُ خَ  هِ يْ لَ عَ   لُّ دُ يَ   وفٌ ذُ حمَْ   هُ ربَُ خَ وَ ، وعٌ فُ رْ مَ  أٌ دَ تَ بْـ : مُ دٌّ نِ وَ ، ةٌ لَ مَ هْ مُ  ةٌ يَ فِ ?َ  »«الَ وَ 
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َالِم ?َِْيت ِإنَّ  ــــــــَ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ اَدى ِيف اْلكــــ ــــــَ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ   اْلُمنـ
مُ  ــَ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ َرُد اْلَعلـ ــْ ـــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ َرهْ ، اْلُمفــــ ـــــِ ــــ ـــــ ــــ ـــــ   مثَُّ النَّكــــ

ِذِه  ــــــَ ـــــ ــــ دُّ هـــ ــــــــِ ــــ ـــــ َت ضـ ــــــــَُّ ــــ ـــــ هِ  –مثـ ــــــــِ ــــ ـــــ   - َفِانـْتَبـ
مِّ  ـــــــَّ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ا ِ?لضــــ ــَ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ اْألَوََّالِن ِابِْنِهمـــ ــَ ــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ   فـ
ْريُ» ــَ ــــ ــــ ـــــ ْيُخ» َو«َ? زُهــــ ــَ ــــ ــــ ـــــ وُل: «َ? شــــ ــُ ـــــ ـــــ ــــ   تـَقـــ

  

اِة:   ــــَ ـــــ ــــ ـــــ َدى النُّحـ ـــــَ ــــ ـــــ َواٍع لــــ ــــْ ـــــ ــــ ـــــ ُة أَنــ ــَ ــــ ـــــ ــــ   َمخْســـ
ا  ــَِ ــــ ـــــ ِين ?ــــ ــْ ـــ ــــ ـــــ َتِهَرهْ َأعـ ــْ ــــ ـــــ وَدَة اْلُمشــــ ــُ ـــ ــــ ـــــ   اْلَمْقصـ

افُ  ـــــــَ ــــ ـــــ ــــ ـــــ هِ ، مثَُّ اْلُمضـ ـــــــِ ــــ ـــــ ــــ ـــــ بَُّه بـ ــــَ ــــ ـــــ ــــ ـــــ   َواْلُمشــــ
هُ  ــْ ـــــ وُب َعنــــ ــُ ــ ــــ ا يـَنـــ ــَ ـــ ـــــ مِ  - َأْو مـ ــْ ـــــ   - َ? َذا اْلَفهــــ

بَـنَّهُ  ــِ ــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ اِقي َفِاْنصــــ ـــــــَ ــــ ــ ــــ ـــــ ْريُ ، َواْلبــــ ــَ ــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ   الَ غــــ
  

 
ُ

??ْ
َّ???? : ?

  : اعٍ وَ نْـ أَ   ةُ سَ مخَْ  نيَ يِ وِ حْ النَّ  دَ نْ عِ   ىادَ نَ مُ الْ وَ ،  اءِ دَ النِّ  وفِ رُ حُ  دِ حَ ?َِ   الِ بَ قْـ اْإلِ   بُ لَ : طَ حاً الَ طِ صْ اِ وَ ، اءُ عَ : الدُّ ةِ غَ  اللُّ ِيف  اءُ دَ النِّ 
  . افِ ضَ مُ لْ ?ِ  اً يهبِ شَ   الَ وَ  اً افضَ مُ  سَ يْ ا لَ مَ  اءِ دَ النِّ  بِ  ?َ ِيف  دِ رَ فْ مُ لْ ?ِ  ادُ رَ مُ : الْ مُ لَ عَ الْ   دُ رَ فْ مُ الْ  -  ١
?َ ِيف   ةِ رَ كِ النَّ   انُ يَ بَـ   قَ بَ سَ   دْ قَ وَ   :ةُ ودَ صُ قْ مَ الْ   ةُ رَ كِ النَّ   -  ۲ قَ ِيت الَّ   :ةِ ودَ صُ قْ مَ لْ ?ِ   ادُ رَ مُ الْ وَ ،  ةِ رَ كِ النَّ   بِ   الْ هَ دَ صَ     ي  ادِ نَ مُ ا 

  . هِ نِ يْ عَ  بِ اً بنِ ذْ مُ  دُ صِ قْ تَـ   تَ نْ كُ   اذَ إِ ،  كَ بِّ  رَ َىل إِ   بْ تُ   بُ نِ ذْ مُ   ?َ : وُ حنَْ ،  هِ ائِ دَ  نِ ِيف 
 لِ وْ قَـ  وُ حنَْ ،  اءِ دَ  النِّ ِيف  دُ صِ قْ تَـ   الَ ِيت الَّ   :يْ ) أَ هِ ذِ هَ   دُّ ضِ  تَ ُمثَّ : ( هِ لِ وْ قَ بِ  هِ يْ لَ إِ   ارَ شَ ا أَ مَ  وَ هُ وَ   :ةِ ودَ صُ قْ مَ الْ   ْريُ غَ   ةُ رَ كِ النَّ  - ٣

  . هِ نِ يْ عَ بِ  الً جُ رَ   دُ صِ قْ يَـ  الَ   ىمَ عْ اْألَ   نَّ إِ فَ ،  ي دِ يَ بِ   ذْ خُ  الً جُ  رَ ى: ?َ مَ عْ اْألَ 
 

  ٢٣: ورُ الطُّ  )٢( ١٩٧: ةُ رَ قَ بَ الْ  )١(



  

٦٧  

  . هللاِ  دَ بْ  عَ ?َ : وُ : حنَْ افُ ضَ مُ الْ  -  ٤
وَ افِ ضَ مُ لْ ?ِ   هُ بَّ شَ مُ الْ   -   ٥ أُ مَ   وَ هُ :    ،  هُ قُ لُ خُ   اً نسَ  حَ : ?َ وُ حنَْ ،  هِ بِ   اً وع فُ رْ مَ   ونُ كُ يَ   دْ قَ وَ ،  اهُ نَ عْ مَ   مُ مِّ تَ يُـ   ءٌ يْ شَ   هِ بِ   قَ حلِْ ا 

  . ادِ بَ عِ لْ ?ِ  اً وفؤُ رَ  ?َ : وُ حنَْ ،  هِ بِ  اً قلِّ عَ تَـ مُ  اً و رُ جمَْ وَ  اار? جَ  وْ أَ ، الً بَ جِ  اً عالِ  طَ : ?َ وُ حنَْ ،  هِ بِ   و?ً صُ نْ مَ  وْ أَ 
،  فِ لِ ى اْألَ لَ عَ   وْ أَ ،  خُ يْ  شَ ?َ وَ ،  دُ يْ  زَ : ?َ وُ حنَْ ،  مِّ الضَّ   ىلَ عَ   اءُ نَ بِ الْ   ةُ ودَ صُ قْ مَ الْ   ةُ رَ كِ النَّ وَ   مُ لَ عَ الْ وَ   دُ رَ فْ مُ : الْ يْ أَ ،  ْنيِ لَ وَّ اْألَ   مُ كْ حُ فَ 

،  بٍ صْ نَ   لِّ  حمََ ِيف   مِّ الضَّ   ىلَ عَ   ِينٌّ بْ ى مَ ادَ نَ : مُ دُ يْ زَ فَـ .  ونَ مُ لِ سْ  مُ ?َ وَ ،  ونَ دُ يْ زَ   ?َ :  وُ حنَْ ،  اوِ وَ ى الْ لَ عَ   وْ أَ ،  انِ خَ يْ شَ   ?َ وَ ،  انِ دَ يْ  زَ ?َ :  وُ حنَْ 
  لِّ حمََ   ِيف   اوِ وَ ى الْ لَ عَ   ِينٌّ بْ : مَ ثِ الِ الثَّ   الِ ثَ مِ  الْ ِيف   ونَ دُ يْ زَ وَ ،  بٍ صْ نَ   لِّ  حمََ ِيف   فِ لِ اْألَ   ى لَ عَ   ِينٌّ بْ ى مَ ادَ نَ : مُ اِين الثَّ   الِ ثَ مِ  الْ ِيف   انِ دَ يْ زَ وَ 
  . ةِ قَ ابِ السَّ  ةِ لَ ثِ مْ اْألَ   وُ حنَْ   ْريَ غَ  الَ  بُ صْ النَّ   افِ ضَ مُ لْ ?ِ  هِ بَّ شَ مُ الْ وَ  افِ ضَ مُ الْ وَ  ةِ ودَ صُ قْ مَ الْ   ْريِ غَ  ةِ رَ كِ النَّ   مُ كْ حُ وَ . بٍ صْ نَ 

  

 
ُ ّ
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ْ
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ْ
  َباُب ا?

١٤٢  
١٤٣  

َو  ــْ ــ ـــــ َببْ َوهــــ ـــَ ــــ ـــــ اً? ِلسـ ــَ ـــــ ـــــ اَء بـَيـ ــَ ــــ ــــ ِذي جـــ ــَّ ــــ ــــ   الـــ
ــَ  ــ ـــــ ــــ ْربِ»ـكـــ ــِْ ــــ ــــ ـــــ َذا احلـ ــَِ ــ ـــــ ــــ َالالً هلـــ ــْ ــ ـــــ ــــ   «ُقْمُت ِإجـــ

  

بْ    ـــــــَ ــــ ـــــ ـــــــــــِه َوِانـَْتصـ ـــــ ِل ِفيـ ـــــــِ ــــ ـــــ ِة اْلَعامـ ــــَ ــــــ ــــ   َكيْـُنونـــ
َد اِ  ــَْ ـــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ِربِّ»َو«زُْرُت َأمحـ ـــْ ـــــ ــــ ـــــ ــــ اَء الـــ ــَ ـــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ   بِْتغـ

  

 
ُ

??ْ
َّ???? : ?

ُ بَ ي يُـ ذِ الَّ   مُ سْ اْالِ  وَ هُ   :هِ لِ جْ أَ  نْ مِ  وْ أَ   هُ لَ   وْ أَ   هِ لِ جْ ِألَ  ولُ عُ فْ مَ الْ    طُ رتََ شْ يُ وَ ،  بُ صْ نَّ ال   هُ مُ كْ حُ وَ ، يهِ فِ   لِ امِ عَ الْ  وثِ دُ حُ  بَ بَ سَ  نيِّ
  : وطٍ رُ شُ   ةُ عَ بَـ رْ أَ   يهِ فِ 

  . اةِ حَ النُّ  فِ رْ  عُ ِيف  رِ دَ صْ مَ الْ  يفُ رِ عْ تَـ   قَ بَ سَ  دْ قَ وَ ،  اً ر دَ صْ مَ   ونَ كُ يَ   نْ أَ   –  ١
  . بُ لْ قَ الْ  اهَ لُّ حمََ   ةُ بَ غْ الرَّ فَ ،  مِ لْ عِ الْ  بِ لَ  طَ ِيف  ةً بَ غْ رَ   تُ ئْ جِ  :وُ حنَْ ،  ا? يبِ لْ قَـ   ونَ كُ يَ   نْ أَ   -  ۲
الْ ِيف   هِ لِ امِ عَ   عَ مَ   قَ فِ تَّ يَـ   نْ أَ   -  ۳ قُـ ذَ إِ فَ ،  دٍ احِ وَ   لٍ اعِ فَ   نْ مِ   راً دْ صَ   هِ لِ جْ ِألَ   ولُ عُ فْ مَ الْ وَ   لُ عْ فِ الْ   ونُ كُ يَ فَـ ،  لِ اعِ فَ     :  تَ لْ ا 

  . لِ اعِ فَ الْ   سِ فْ نَـ  نْ مِ   الَ صَ حَ  ةُ بَ غْ الرَّ وَ  يءُ جِ مَ الْ فَ ،  مِ لْ عِ الْ  بِ لَ  طَ ِيف  ةً بَ غْ رَ   تُ ئْ جِ 
،  ) ُقْمُت ِإْجَالالً ِهلََذا احلِْْربِ ( :  هِ لِ وْ قَ بِ   مُ اظِ النَّ   كَ لِ ذَ لِ   لَ ثَّ مَ وَ ،  دٍ احِ وَ   نٍ مَ  زَ ا ِيف عَ قَ يـَ   نْ : أَ يْ أَ ،  نِ مَ  الزَّ ِيف   هِ لِ امِ عَ   عَ مَ   قَ فِ تَّ يـَ   نْ أَ   -   ٤

  هُ نُّ ى أَ لَ عَ   بَ صِ ا نُ ذَ هلَِ ،  نِ مَ الزَّ وَ   لِ اعِ فَ  الْ ِيف   لِ عْ فِ الْ   عَ مَ   قَ فَ تـَّ اِ وَ ،  امِ يَ قِ الْ   وعِ قُ وُ   ةٍ لَّ عِ   انِ يَ بَـ لِ   اءَ جَ   ِيبٌّ لْ قَـ   وَ هُ وَ   رٌ دَ صْ مَ   :لُ الَ جْ اْإلِ فَ 
  ،  ةَ يَّ عِ رْ الشَّ   ةَ رَ ?َ الزِّ   هُ ربَْ قَ   تَ رْ زُ   وْ لَ فَـ   -  ملسو هيلع هللا ىلص  -  اً دمَّ حمَُ   دُ صِ قْ يَـ   هُ لَّ عَ لَ وَ ،  ِربِّ الْ   اءَ غَ تِ بْ اِ   دَ محَْ أَ   تُ رْ زُ   :كَ لِ ذَ كَ َو ،  هِ لِ جْ ِألَ   ولٌ عُ فْ مَ 
  ِيبٌّ لْ قَـ   رٌ دَ صْ ا: مَ نَ هُ  اءَ غَ تِ بْ اِ فَ ، ِربِّ الْ  اءَ غَ تِ بْ اِ   وَ هُ  كَ لِ ذَ فَ   - امَ هُ نْـ عَ   هللاُ  يَ ضِ رَ  - رَ مَ عُ وَ  رٍ كْ  بَ ِيب أَ   ىلَ عَ وَ   - ملسو هيلع هللا ىلص -  هِ يْ لَ عَ  تَ مْ لَّ سَ فَ 

  . تِ قْ وَ الْ وَ  لِ اعِ فَ الْ   ِيف  لِ عْ فِ الْ  عَ مَ  قَ فَ تـَّ اِ وَ  ةِ رَ ?َ الزِّ  وعِ قُ وُ   بِ بَ سَ   انِ يَ بَـ لِ  اءَ جَ 
  



  

٦٨  
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ْ
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ْ
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١٤٤  
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َد َواوِ  ـــْ ـــــ ــــ ـــــ َب بـَعـ ــَ ــ ــــ ـــــ ٌم ِانـَْتصــــ ــْ ـــ ـــــ ــــ َو ِاســـ ــْ ـــــ ــــ ـــــ   َوهـ
ا» ــَ ـــ ـــــ ْيَش قـُبـ ــَْ ـــ ـــــ ُري َواجلـ ــِ ـــ ـــــ ى اْألَمـ ــَ ــ ــــ ُو: «أَتـــ ــَْ ـــ ـــــ   حنـ

  

لِّ رَاِويَمعِ    ــُ ــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ْوِل كـ ــَ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ٍة ِيف قــــ ــَّ ــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ   يـ
ٌد  ــــــْ ـــــ ــــ اَر زَيـــ ـــــَ ــــ ـــــ ــــــَ َو«ســــ ـــــ ــــ ـــَق هـــ ـــــــــ ـــــ   َ?»رَ َوالطَّرِيـ

  

 
ُ

??ْ
َّ???? : ?

:  يْ أَ ، يلَ النِّ وَ  تُ رْ : سِ وُ حنَْ ،  بَ صْ النَّ   ذٍ ئِ ينَ حِ   هُ مُ كْ حُ » وَ عَ  «مَ َىن عْ ا مَ هلََ   اوٍ وَ   دَ عْ  بَـ ِيت ي ?َْ ذِ الَّ   مُ سْ اْالِ   وَ هُ  :هُ عَ مَ  ولُ عُ فْ مَ الْ 
  . يلِ النِّ   عَ مَ  تُ رْ سِ 

 ةُ رَ اهِ الظَّ   ةُ حَ تْ فَ الْ   هِ بِ صْ نَ  ةُ مَ الَ عَ وَ   وبٌ صُ نْ مَ  هُ عَ مَ   ولٌ عُ فْ : مَ شَ يْ اجلَْ فَ ، ) اأََتى اْألَِمُري َواْجلَْيَش قـُب? (: َمثََّل لَُه النَّاِظُم ِبَقْولِهِ وَ 
  . ةِ ينَ دِ مَ الْ   بِ رْ قَـ   عُ ضِ وْ ا: مَ ب? قُـ وَ ، هِ رِ  آخِ ِيف 

  . هِ رِ  آخِ ِيف  ةُ رَ اهِ الظَّ   ةُ حَ تْ فَ الْ   هِ بِ صْ نَ  ةُ مَ الَ عَ وَ  وبٌ صُ نْ مَ  هُ عَ مَ  ولٌ عُ فْ مَ  :يقَ رِ الطَّ فَ ،  ) َساَر زَْيٌد َوالطَّرِيَق َهَر?ً (وَ 
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ْرِف  ـــــَْ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ُض ِ?حلـ ــــــــْ ــــ ـــــ ــــ اَفهْ اْخلَفـــ ــَ ـــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ   َوِ?ْإلِضـ
مْ  ــَ ــ ـــــ ــــ ـــــ تْ َوِ?لتـَّبْ ، نـَعـ ــَ ــ ـــــ ــــ ـــــ ِيت َخلـ ــــــَّ ــــ ـــــ ِة الــــ ــَّ ــ ـــــ ــــ ـــــ   ِعيـ

ي ــــــِ ــــ ِم يَفـــ ــــالَّ ـــ ـــ اَف ِ?لـــ ـــــــَ ـــــ ي اْلُمضـ ــــِ ـــــ ا يَلــــ ـــَ ـــــ   َومــــ
ـــــَ  ــــ ـــــ اِر»ـكـ ــــــَ ـــــ اَمتَْي ُنضــــ ــــــَ ـــــ تَـَفاَد خــــ ــــــــْ ــــ   «ِاْبِين ِاســـ

  

ْه»   ــَ ــــ ــــ ـــــ ــــ ِرْم ?َِِيب ُقَحافـــ ــْ ــــ ــــ ـــــ ــــ ِل: «َأكـــ ــــْ ـــــ ــــ ـــــ   َكِمثــــ
َلتْ  ــِّ ـــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ا َوُفصــــ ــَُ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ّرَِرْت أَبـَْوا?ـــ ــــــــُ ــــ ـــــ ــــ ـــــ   َوقــ

ِديُرُه  ـــــــْ ــــ ـ(تـَقـــ ـــــــِ ــــ ـــــــِ ، ِمْن)بـــ ــــ َل: َأْو بـــ ـــــــْ ــــ   (ِيف)ـَوِقيـــ
اِر» ــَ ــــ ــــ ـــــ ِل َوالنـَّهـ ــْ ــ ـــــ ــــ ِر اللَّيـــ ــْ ــ ـــــ ــــ ُو: «َمكـــ ــَْ ـــــ ـــــ   َوحنــــ
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،  ا ذَ هَ   انُ يَ بَـ   قَ بَ سَ   دْ قَ وَ ،  ا هَ نْـ عَ   وبُ نُ ا يَـ مَ   وْ أَ   ةُ رَ سْ كَ ا الْ هَ تُـ مَ الَ عَ   ةٌ يَّ ابِ رَ عْ إِ   ةٌ الَ حَ   :حاً الَ طِ صْ اِ وَ ،  عِ فْ الرَّ   دَّ ضِ   :ةً غَ لُ   ضُ فْ اخلَْ 
  : اعٍ وَ نْـ أَ   ةُ ثَ الَ ثَ   ضِ فْ اخلَْ  لُ امِ عَ وَ 

  . هِ بِ   وضٌ فُ خمَْ :  دٍ يْ زَ وَ ، ضٍ فْ خَ  فُ رْ حَ  :اءُ بَ الْ فَ ،  دٍ يْ زَ بِ   تُ رْ رَ مَ  وُ : حنَْ فُ رْ احلَْ   - ا
  . مِ الَ غُ  وَ هُ وَ   افِ ضَ مُ لْ ?ِ  وضٌ فُ : خمَْ دٍ يْ زَ فَـ ، دٍ يْ زَ  مِ الَ غُ بِ  تُ رْ رَ : مَ وُ : حنَْ افُ ضَ مُ الْ  وْ أَ  ةُ افَ ضَ اْإلِ  -  ٢
  اءِ مسَْ اْألَ   نَ مِ   هُ نَّ ِألَ   اءُ يَ الْ   هِ ضِ فْ خَ   ةُ مَ الَ عَ وَ   اءِ بَ لْ ?ِ   وضٌ فُ : خمَْ ِيب أَ فَ ،  ) ةَ َأْكرِْم ?َِِيب ُقَحافَ (:  هِ لِ وْ قَ بِ   ْنيِ عَ وْ لنـَّ لِ   مُ اظِ النَّ   لَ ثَّ مَ وَ 

  . فُ رِ صَ نْ يَـ   الَ   مٌ سْ اِ   هُ نَّ ِألَ   ةِ رَ سْ كَ الْ  نِ عَ   ةً ابَ يَ نِ  ةُ حَ تْ فَ الْ  هِ ضِ فْ خَ   ةُ مَ الَ عَ وَ  ،َأِيب  َوُهَو  افِ ضَ مُ لْ ?ِ  وضٌ فُ خمَْ  :ةَ افَ حَ قُ وَ ،  ةِ سَ مْ اخلَْ 
  ،  هُ نْ مِ   الً دَ بَ   وْ أَ   هُ لَ   اً يد كِ ْو تَـ   وْ أَ   هِ يْ لَ عَ اً  وفطُ عْ مَ   وْ أَ   هُ لَ   اً تعْ نَـ   اءً وَ سَ   وضٍ فُ خْ مَ لِ   اً عبِ ?َ   ونَ كُ يَ   نْ أَ   :يْ أَ   :ةُ يَّ عِ بْ التـَّ   -  ٣

  . لَ صِّ فُ وَ  كَ لِ ذَ   رَّ مَ  دْ قَ وَ 
،  نْ مبِِ   وْ أَ ،  دٍ يْ زَ لِ   مٌ الَ غُ   :يرُ دِ قْ التـَّ فَ ،  دٍ يْ زَ   مُ الَ غُ :  وُ حنَْ ،  مِ لالَّ : ?ِ هُ يرُ دِ قْ تَـ   ونُ كُ يَ   هِ يْ لَ إِ   افُ ضَ مُ : الْ يْ أَ ،  افِ ضَ مُ ي الْ لِ ا يَ مَ وَ 

  . لِ يْ  اللَّ ِيف  رٌ كْ : مَ يْ أَ ،  لِ يْ اللَّ   رُ كْ : مَ وُ حنَْ ،  يفِ بِ   وْ أَ ،  يدٍ دِ حَ  نْ مِ  امتٌَ خَ : يْ أَ ،  يدٍ دِ حَ  امتَُ ا خَ ذَ : هَ وُ حنَْ 
  رِ دَّ قَ مُ الْ   الُ ثَ : مِ ِين بْ اِ فَ ،  ) َمْكِر اللَّْيِل َوالنـََّهارِ : (وُ حنَْ وَ ،  ) ِاْستَـَفاَد َخاَمتَْي ُنَضارٍ   ِين بْ اِ كَ : (هِ لِ وْ قَ بِ   مُ اظِ النَّ   كَ لِ ذَ لِ   لَ ثَّ مَ وَ 

  لِ يْ اللَّ   رُ كْ مَ وَ ،  بٌ هَ ذَ   :يْ أَ ،  ارٍ ضَ نُ   نْ مِ   ْنيِ امتَِ خَ   : يرُ دِ قْ التـَّ فَ ،  نْ مبِِ   رِ دَّ قَ مُ الْ   الُ ثَ مِ   ارٌ ضَ نُ :  يْ امتََ خَ وَ ،  ِيل   نٌ بْ اِ   :يرَ دِ قْ التـَّ   ذْ إِ   مِ لالَّ ?ِ 
  . ارِ هَ  النـَّ ِيف   رٌ كْ مَ وَ   لِ يْ  اللَّ ِيف  رٌ كْ مَ  :يرُ دِ قْ التـَّ فَ ، ي فِ بِ  رِ دَّ قَ مُ الْ  الُ ثَ مِ  :ارِ هَ النـَّ وَ 
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ْد  ـــــَ ــــ ـــــ َئهْ قــــ ــِ ـــ ــــ ـــــ يَح ِيل َأْن أُْنشــــ ــــــِ ـــــ ــــ ا أُتـــ ــَ ـــ ــــ ـــــ   َمتَّ مــــ
هِ  ـــــِ ــــ ـــــ ــــ ِن َعْونـــ ــْ ـــ ــــ ـــــ ــــ ا َوُحســـ ــــــَ ـــــ ــــ ـــــ ِد رَبِّنـ ــْ ــــ ـــــ ــــ ـــــ   ِحبَمـ
اظِ  ــــــَ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ َة اْألَْلفـ ــــــَ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ًة رَائِقـ ــــــــَ ــــ ـــــ ــــ ـــــ   َمْنُظومــــ
ِدي ــَ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ لِّ ُمبْـتـــ ــُ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ُ ِلكـــ ا ا?َّ ـــَ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ   َجَعَلهـ
لََّما ــــــَ ــــ ـــــ ــــ ا َوســـ ـــــَ ــــ ـــــ ــــ ِه رَبـُّنـــ ـــــــْ ـــــ ــــ ـــــ لَّى َعلَيـ ـــَ ـــــ ــــ ـــــ   صــــ

  

هْ    ــَ ـــــ ــــ ـــــ ٍف َوِمائـ ــْ ـــ ـــــ ــــ رِيَن َوأَلـــ ــْ ـــــ ــــ ـــــ اِم ِعشـ ــَ ــ ــــ ـــــ   ِيف عــــ
هِ  ــِّ ــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ِلِه َوَمنـ ــْ ــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ِدِه َوَفضـ ــــــْ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ   َورِفــــ

ِتْحَفاظِ فَ  ــْ ـــــ ـــــ ُه َذا ِاســــ ــْ ــــ ــــ ـــــ ا َحَوتـ ــَ ـــــ ـــــ ْن ِلمــــ ــُ ــ ـــــ ــــ   كـــ
ِد) ــَْ ـــــ ـــــ ــــ بِّ َأمحـــ ُ ــِ ــــ ــــ ـــــ ِع (حبــــ ــْ ــ ـــــ ــــ ـــــ فـ َة النـَّ ــَ ــ ـــــ ــــ ـــــ   َدائِمـ
ا ــَ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ْحِبِه َتَكرُّمـــ ــَ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ِه َوصــــ ــِ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ   َوآلــــ
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  : هِ تِ امتَِ  خَ ِيف   - هللاُ  هُ ِمحَ رَ   -  مُ اظِ النَّ  ولُ قُ يَـ 
  : يْ أَ ، )اظِ فَ لْ اْألَ  قُ ائِ رَ (  هُ نَّ ا ?َِ ذَ هَ   هُ مُ ظْ نَ  فَ صَ وَ وَ ،  ةِ رَ جْ هِ لْ لِ  فٍ لْ أَ وَ  ةٍ ائَ مِ وَ  ينَ رِ شْ عِ   امِ  عَ ِيف  ومِ رُّ آجُ  نِ بْ اِ   رِ ثْ نَـ   مَ ظْ نَ  َمتَّ أَ  هُ نَّ إِ 

  . ااهَ نَ عْ مَ  مِ هْ فَـ ا وَ هَ ظِ فْ ى حِ لَ عَ   كَ لِ ذَ   دُ اعِ سَ يَ فَـ ،  اهَ عَ امِ سَ   هُ اظُ فَ لْ أَ   بُ جِ عْ تُـ 



  

٧٠  

  هُ انَ حَ بْ سُ   هللاِ َىل إِ   لَ سَّ وَ تَـ   دْ قَ وَ ،  وِ حْ النَّ   مِ لْ عِ  ِيف  نيَ ئِ دِ تَ بْـ مُ لْ لِ  عِ فْ نـَّ ال  مَ ائِ ا دَ ذَ هَ   هَ مَ ظْ نَ  لَ عَ جيَْ   نْ أَ  -  لَّ جَ وَ  زَّ عَ   -  هللاَ  لَ أَ سَ  َمثَّ 
ِيف اَىل عَ تَـ وَ  اْألَ   ِيف مَ   ومٌ لُ عْ مَ وَ ،  )دَ محَْ أَ   اهِ ِجبَ   عِ فْ النـَّ   ةُ مَ ائِ دَ (   :الَ قَ فَـ   -  ملسو هيلع هللا ىلص  -  دٍ مَّ حمَُ   اهِ ِجبَ   لِ صْ   هَ ا  التـَّ ذَ       ةِ فَ الَ خمَُ   نْ مِ   لِ سُّ وَ ا 
الصَّ نَ فُ لَ سَ   هِ يْ لَ عَ   انَ كَ   امَ لِ      -  ملسو هيلع هللا ىلص  -  ِيبِّ النَّ   بِّ حُ   وَ هُ وَ   وعٍ رُ شْ مَ   لٍ سُّ وَ تَـ بِ   هُ تُ لْ دَ بْ أَ وَ   هُ تُ فْـ ذَ حَ فَ   -  مْ هِ يْ لَ عَ   هللاِ   انُ وَ ضْ رِ   -  حُ الِ ا 
  »هُ امُ كَ حْ أَ وَ  هُ اعُ وَ نْـ أَ  لُ سُّ وَ «التـَّ  :-  هللاُ   هُ ِمحَ رَ  - اِينِّ بَ لْ اْألَ  نِ يالدِّ   رِ صِ ?َ   دٍ مَّ حمَُ  يهِ قِ فَ الْ  ثِ دِّ حَ مُ الْ   ةِ مَ الَّ عَ الْ  ابَ تَ كِ   كَ لِ  ذَ ِيف   عْ اجِ رَ وَ 
  . هِ بِ  ?َ ِيف  يدٌ رِ فَ   هُ نَّ إِ فَ 

  . هِ تِ بَ طْ خُ  ِيف  لَ عَ ا فَـ مَ كَ ،  هِ بِ حْ صَ وَ  هِ ى آلِ لَ عَ وَ  هِ يْ لَ عَ  مِ الَ السَّ وَ   ةِ الَ لصَّ ?ِ  هُ مَ ظْ نَ   مَ تَ خَ  مثَُّ 
 مِ لْ عِ الْ   نَ مِ   هُ لَ عَ جيَْ   نْ أَ وَ   مِ لْ عِ الْ   ةِ بَ لَ طَ   اِين وَ خْ ِإلِ   عِ فْ النـَّ   مَ ائِ دَ   حَ رْ ا الشَّ ذَ هَ   لَ عَ جيَْ   نْ أَ   ضاً يْ أَ   -  اَىل عَ تَـ وَ   هُ انَ حَ بْ سُ   -   هللاَ   لُ أَ سْ أَ وَ 

  . يمٍ لِ سَ  بٍ لْ قَ بِ  ى هللاَ تَ أَ   نْ مَ  الَّ إِ  ونٌ نُ بَـ   الَ وَ   الٌ مَ  عُ فَ نْـ يَـ   الَ   مَ وْ يَـ  لِ مَ عَ الْ  اعِ طَ قِ نْ اِ  دَ عْ بَـ   هِ بِ  عُ فَ تَـ نْـ ي يَـ ذِ الَّ 
  . رياً ثِ كَ   يماً لِ سْ تَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ بِ حْ صَ وَ  هِ ى آلِ لَ عَ وَ  دٍ مَّ ا حمَُ نَ يِّ بِ ى نَ لَ عَ   هللاُ  ىلَّ صَ وَ 
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